Västra Lagnöströms samfällighetsförening
Protokoll från föreningsstämma 2015-03-25
Plats: Fågelviks skola
Närvarande: 16 personer enligt närvarolista
1. Val av ordförande för stämman
Valdes Bo Askvik till ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman
Valdes Eva Larsson till sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän
Valdes Ragnar Nilsson och Christina Fagerström till justeringsmän.
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
Bo Askvik presenterade verksamheten under 2014 och sammanfattade läget i VAfrågan. Värmdö kommun planerar att dra VA-nät i befintliga vägar och genomföra
åtgärderna inom befintlig detaljplan. Vägföreningen och berörda markägare måste
lämna sitt samtycke. Styrelsen kommer, efter beredning, att kalla till en extra
stämma för ställningstagande till kommunens avtalsförslag. De vägar som berörs av
kommunens planerade åtgärder är Näsuddsvägen, Varvsvägen, Stadigs Backe och
Stjärnbacken. Sven Harbom presenterade utfallet av två trafikmätningar som
genomförts under 2014. Dokumentation från mätningarna bifogas protokollet.
Eva Larsson presenterade kortfattat det ekonomiska utfallet och den ekonomiska
ställningen vid årets slut.
Claes Rising presenterade revisionsberättelsen och rekommenderade stämman att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
Inga
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Styrelsen föreslog, i likhet med tidigare år, att styrelsen och revisorerna med
respektive får inta en gemensam middag på föreningens bekostnad. Beslöt stämman
i enlighet med förslaget.
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Styrelsen föreslog att disponibla medel överförs i ny räkning och att
medlemsavgifterna är oförändrade 2015, avgiften per andel är 1 350 kronor.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.


Bo Askvik omvaldes som ledamot och ordförande med mandattid två år till
2017



Eva Larsson omvaldes som ledamot med mandattid två år till 2017



Kerstin Rising valdes som ny ledamot med mandattid två år till 2017



Guy Fagerström och Sven Harbom är valda ledamöter till 2016



Christina Fagerström valdes till suppleant med mandattid ett år till 2016



Robert Lindström valdes till suppleant med mandattid ett år till 2016



Percurt Green har avgått ur styrelsen.

10. Val av revisorer och suppleanter
Omvaldes Claes Rising som ordinarie revisor och Rolf Uddland som
revisorssuppleant.
11. Val av vägfogdar
Valdes Guy Fagerström och Thomas Holmström till vägfogdar.
12. Fråga om valberedning
Beslöts att fortsätta som tidigare vilket innebär att respektive tomtägareförening
föreslår kandidater.
13. Övriga frågor
Lars Strömberg har framfört en begäran till styrelsen om att få ansluta en nybildad
fastighet till vägföreningen. Styrelsen ställde frågan till stämman, som efter
diskussion beslutade bordlägga frågan och hänskjuta den till kommande extra
stämma tidigare behandlad under punkten 4.
14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida och anslagstavlor.
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