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Protokoll frin Styrelsem6te

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Nflr"varande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Michael Axelsson, Lars-Gunnar Axelsson,
Britt-Marie Rasmussen, Roel Lammers, Joakim Hiigglund, Fredrik Axelsson och Kerstin
Engstrdm.

Miitesdatumz 2019

1.

-10 -l 4

Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordftjrande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet beslutade godktinna foredragningslistan.

5.

Inkomna skrivelser

a.

b.

2019-267 Brevskrivaren har varit i kontakt med REV och f6tt till svar att
renoveringen av lekplatsen Smultronet inte skall vara ftirenligt med giillande
lagstiftning. Brevskrivaren vill dven varna frjr att framliigga ett diligt berett
fbrslag till kommande stiimma som i sin ftrliingning skulle kun-na leda till
klandertalan och skadestindsansprik. Styrelsen har bes<ikt REV och lagtfram
giillande forriittningar samt beskrivit de renoveringsforslag som finns
framtaget, REV gor fortsatt bedomningen att detta bor ligga inom foreningens
ft)rvaltningsomride. Frigan hanterades och besvarades under stiimman.
Styrelsen beslutar se 6ver de olika delar som kan behciva en ftirriittning (ej
begrtinsat till lekparken Smultronet) och pibcirja framtagandet av ett underlag
ftir ytterligare stiimma.
2019-268 Meddelande fran Viirmdci kommun att de tiinker avsluta
vinterunderh6llet av gingviigen mellan Blfisippevdgen och Hemmesta Dalviig.
Viirmdo kommun undrar iiven om Hemmesta Sildra Viigfrirening vill ta civer
vinterunderhillet av derura gingviig. Beslut tas att Markus meddelar Viirmd<j
kommun att Hemmesta Scjdra Viigfcirening ej kan utfora underhAll pi ytor som
ligger utan for virt forvaltningsomr6de. F<ir att viigforeningen skall kunna
skota underhillet av dven denna gAngviig kriivs en frirriittning. Nytt iirende
20:02:462.
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2019-269, 2019-270, 2019-27 5 och 2019-276 Koruespondens som leder fram
till ar,tal for vinterunderhill 2019-312.
20T9-27I Bokningsbesked fran Vzirmdcj kommun, lokal till stiimman.
20 I 9 -27 3, 20 19 -27 4, 20 1 9 -282, 20 | 9 -283, 20 19 -284 och 20 19 -29 6
Korrespondens rdrande bestiillning av skyltar.
2019-277 Yrkande om avslag av framstiillan rdrande lekparken Smultronet
infdr kommande stiimma. Efter samtal med REV har framkommit att man ej
kan ge skriftliga yrkanden till stiimman. Brevskrivaren deltog Ziven pi stiimman
din frhgan diskuterades. Skrivelsen anses hanterad under stiimman. Lekplatsen
Smultronet hanteras vidare under tirende 19:08:241.
2019-278 Agarbyte av fastighet, Michael har besvarat mailet 2019-279.
2019-280 Anmiilan om kandidering till ledig suppleantpost, Markus har tackat
fcir intresset (2019-281) och skickat vidare detta till var valberedning.
2019-285 Anmiilan om kandidering till ledig suppleantpost, Markus har tackat
ftjr intresset (2019-286) och skickat vidare detta till vdr valberedning.
2019-287 och2019-291 och 2019-302, 2019-306 och20l9-309 Ytterligare
fr6gor frin Lantmiiteriet angiende iirende 79:09:458, Markus har besvarat detta
2019 -290, 20t9 -3 03, 2019 -3 07 .
2019-288 Felanmiilan av belysning Tranbiirsviigen 1. Markus har besvarat
mailet 2019-289.
2019-294 Felanmilan av belysning TranbZirsviigen 1, brev skrivaren dessutom
att det iir lite viil lang mellan belysningsstolparna pi platsen. Markus har
besvarat mailet 2019-297.Inom virt omride iir avstindet mellan
belysningsstolpama beriiknat ftir att ge en godtagbar belysning di samtliga
lampor lyser, faller en lampa bort blir det tyviirr mcjrkt pi platsen. Styrelsen ser
idag inte det som aktuellt att utoka med ytterligare belysning pi platsen.
Markus meddelar brevskrivaren nytt iirende 20 02.463.
2019-295 Felanmiilan av skymd skylt. Markus har ftgadatproblemet samt
besvarat mailet 2019-301.

Ekonomisk rapport

a.

b.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot:

252 747,7I kr
816,25 kr
Collector:
1396 959,98 kr (upplupen riinta 9 9932,47 kr)
Marginalen: 95017I,78 kr (upplupen riinta 4 467,101<r)
Obetalda skulder: Ca.70 000 kr
Fakturoma ftir viigavgiften iir nu under utdelning.

Sparkonto:

7. Viigfogdens rapport
a. Plockat ner klistermiirken.
b. Rcijt sly pi ett flertal stiillen i omridet.

c.

d.
e.

Klotter sanerat.
Bytt ut 2 mycket slitna 30-skyltar mot nya vid viigskiilet samt pA Hemmesta
Dalviig24.
Bytt ut skyltar och stolpe pA refugen vid Hemmesta DalvZig 1.
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8. Nya iirenden
a. Vid stiimman uppdrogs det till styrelsen att innan niista stiimma presentera

b.

c.
d.
e.

f.

underh6llsplanen. Nytt iirend e 20 :02:464.
Vid stiimman uppdrogs det till styrelsen att se <iver samtliga ghngvagar i
omridet avseende vinterunderhillet. Nytt 2irend e 20 :02:465 .
Vid stlimman togs den borttagna lampan (L124) pi Hemmesta All6vrig upp.
Styrelsen kinner till detta sedan tidigare men oppnar upp ett nytt iirende fcir
kommunikationen med Vattenfall som ej satte upp denna efter bytet av stolpen.
Markus kontaktar Vattenfall. Nytt iirende 20:02:466.
Vid stiimman fick styrelsen uppdraget at trter undersdka om f6reningen har ett
fullgott fbrsiikringsskydd giillande ideellt arbete ftir bide personer i styrelsen
och ovriga. Michael undersdker detta nytt iirende 20:02.467.
Det har framkommit att adressen till Hemmesta Sodra Vdgforening i vissa fall
gir till ordftrande i stiillet f<jr vir boxadress, Roel undersoker om detta gfr att
tfigarda nytt iirende 20:02:468.
Vira e-postkonton behover uppdateras efter st?imman, Roel uppdaterar dessa
och Markus ldgger till detta i arbetsordningen (HSVF-000107).

9. Arendeloggen
Pi grund

av tidsbrist vid motet hanterades endast iirendena nedan.

18:02:360 Besvara mail om Smultronet och motionen: Mailet ses som besvarat
under st?imman varfor iirendet stiings.
18:03:364 Flytt av container: Vi har fatt en kostnadsuppgift fran en entreprenor
for flytt och markberedning, styrelsen beslutar siitt ett tak pi max 40 tkr
for detta samt 30 tkr for inkop av ytterligare en container.
I9:04:4I0 Fiber Dalstugan: Vi har erh6llit ett signerat avtal, Tommy signerar
iiven for oss och skickar tillbaka.
I9:05:4I3 Motioner 20192 Stiimman iir nu genomford iirendet stiings.
19:08:448 Lokal stflmman: Stiimman iir nu genomford Srendet stlings.
19:08:449 Ordfiirande stiimma: Stiimman iir nu genomfcjrd ?irendet stiings.
19:08:450 Kallelse till stiimman: Stiimman iir nu genomfdrd iirendet stiings.
19:08:451 Fiirvaltningsberiittelse stiimman: Stiimman iir nu genomford iirendet
stiings.

79:08:452 Ekonomiskt underlag till stiimman: Stiimman iir nu genomfcird
iirendet stiings.
19:08:453 Revision infiir stiimman: Stiimman ar nu genomft)rd iirendet stiings.
19:08:454 Valberedningen inftir stiimman: Stiimman iir nu genomford iirendet
stiings.

19:08:455 Hemsidan inftir stiimman: Stiimman iir nu genomftjrd iirendet stiings.
19 09 457 Pikiird refugskylt Hemmesta Dalviig 1: Michael skriver en faktura pA
2 800 kr och riverlZimnar till foraren.
10. Hemsidan

a.

Osiikerhet finns kring hur vi bor hantera namn pi hemsidan och framforallt i
vira protokoll med avseende pi GDPR. Roel unders<iker detta, ett nytt iirende
oppnas ftir detta 20:02:469.
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11. Ovriga

a.
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Det iir flera som behtjver nyckel till var container, besiut tas att kopiera upp
ytterligare 3 st. Lars-Gunnar ombesdrjer detta nytt Zirende 20:02:471.

12. Niista miite

a.
b.
13.

2019-lI-25 19:00 Styrelsemcite
2019-16-12 19:00 Styrelsemcite

Miitets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade m6tet.

Vid protokollet

Markus Aggefors
Sekreterare
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