HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING
PROTOKOLL fört vid årsstämma 2003 med Hemmesta
Södra Vägförening torsdagen den 25 september 2003.
Närvarande från styrelsen;
Bo Nilsson
Britt-Marie Rasmussen
Göran Ahlqvist
Lars Axenfalk
Roine Pettersson
Närvarande övriga medlemmar: 32 st

§ 1 Mötets öppnande.
Ordföranden Bo Nilsson förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Val av funktionärer
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes;
Till ordförande för stämman valdes;
Till sekreterare för stämman valdes;

Leif Rinman och Maj Malmström
Bo Nilsson
Britt-Marie Rasmussen

§ 3 Kallelse i behörig ordning.
Frågan om kallelse till årsstämman skett i behörig ordning godkännes.
§ 4 Tid och plats för protokollsjustering.
Måndagen den 9 oktober 2003 kl 18.00 hos Bo Nilsson Hemmesta Dalväg 2 C.
§5

Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Protokollet hålles tillgängligt hos styrelsens ordförande

§ 6 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2002-07-01 --- 2003-06-30
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.
§ 7 Revisionsberättelse.
Årsmötet godkänner revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning av föreningen under
tiden 2002-07-01 --- 2003-06-30.

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet fastställer resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Ansökning av omprövningsförrättning för att intaga grönområden och lekplatser i
föreningens verksamhet.
Vägföreningen har till årsstämman fått in 214 fullmakter, vilket innebär att lite fler än
hälften av vägföreningens medlemmar önskar att skötseln av lekplatser och grönområden skall ingå i vägföreningens normala verksamhet.
Under år 2003 har inte någon skötsel av grönområden genomförts av Vägföreningen.
Stämman diskuterar ingående frågan.
Styrelsen föreslår stämman att uppdraga åt styrelsen att söka omprövningsförrättning
för att ta in lekplatser och grönområden i gemensamhetsanläggningens ansvarsområde
Stämman beslutar enhälligt;
att

Hemmesta Södra Vägförening ansöker om omprövning av anläggningsförrättning.

§ 11 Styrelsens verksamhetsplan för 2003/2004
Det är viktigt att föreningen har en långsiktig plan för underhåll av vägarna. Under en
10-årsperiod bör föreningen kunna gå igenom skötsel av hela vägnätet. Det är bra om
man avsätter en fast summa per år för vägunderhållet. Vartannat år läggs summan på
underhåll av vägar efter en speciell plan och vartannat år genomförs trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder.
Under kommande verksamhetsår prioriteras hastighetsbegränsande åtgärder vid de
bägge daghemmen på Hemmesta Dalväg och Blåsippevägen
Årsstämman godkänner verksamhetsplanen och förordar en fortsatt utbyggnad av
vägavsmalnande åtgärder.
§ 12 Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Utdebiteringen förslås oförändrad till 1 200 kronor per andel. Stämman godkänner
debiteringslängden.
§ 13 Förfallodag för vägavgiften – 2003-11-30.
Årsmötet fastställer den sista november som betalningsdag för vägavgiften innevarande
verksamhetsår.

§ 14 Behandling av inkomna motioner till årsstämman.
*

Parkeringsproblem inom vägföreningens område.
I kallelsen till årsstämman har redovisats förslag på svar på motionen.
Beslut;

Stämman godkänner svaret på motionen.

§ 15 Beslut om arvode till nästkommande års styrelse, revisorer, valberedning och
vägfogde.
Stämman beslutar om oförändrade arvoden till styrelsen, revisorer, valberedning och
vägfogde.
§ 16 VAL
Följande val förrättas;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ordinarie styrelseledamot två år
Ordinarie styrelseledamot två år
Styrelseordförande ett år
Styrelsesuppleant ett år
Styrelsesuppleant ett år
Revisor två år
Revisor två år
Revisorsuppleant ett år
Revisorsuppleant ett år
Vägfogde ett år
Ledamot valberedningen ett år
Ledamot valberedningen ett år
Ledamot valberedningen ett år
Sammankallande valberedningen ett år

Göran Ahlqvist
Kenneth Ehrnstedt
Lars Axenfalk
Lena Lindgren
Kent-Åke Olofsson
Hans Lind
Per Heurlin
Sten Axelsson
Karl-Evert Wahlström
Roine Pettersson
Åse Gillhart
Eva Rasmussen
Karl-Erik Lundholm
Göran Ahlqvist

§ 17 Övriga frågor
Gatunumrering Hemmesta Dalväg.
Frågan ställs vem som ansvarar för numrering av vägarna inom vägföreningens
område. Årsstämmans ordförande förklarar att det är Kulturnämnden i Värmdö
kommun.
Häckar som skymmer sikten.
Framförs önskemål om att vägföreningen ånyo informerar medlemmarna om att
man som fastighetsägare är skyldig att hålla sina häckar tuktade så att de inte utgör
trafikfara. Vägföreningen kommer att belysa detta i kommande sommarbrev år 2004.

§ 18 Avslutning.
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse.
Årsmötet avslutas.

Justeras:

Vid protokollet:

……………………………….
Bo Nilsson

……………………………
Britt-Marie Rasmussen

………………………………..
Maj Malmström
..................................................
Leif Rinman

