PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED BERGSBRUNNA VÄGFÖRENING

2019-06-11 I KAMRATGÅRDEN, BERGSBRUNNA

medlemmar deltog enligt närvarolista. Ytterligare 2 närvarade.

MÅ: Välkomna till årsmötet i Bergsbrunna Vägförening!
Medlemmar är samtliga fastigheter i Bergsbrunna, Uppsävja och Vreten, utom de i norra Uppsävja
och de som ligger efter genomfartsleden Skogsvägen/Gårdsvägen. Icke medlemmar får närvara, men
har inte förslagsrätt, yrkanderätt eller rösträtt.
Vägföreningen är en myndighet, är huvudman för vägar och grönområden i området och har rätt
att uppbära vägskatt. Enligt beslut i kommunfullmäktige 1971 ska dock kommunen sköta och bekosta
underhållet av vägnätet.
AC har varit ordförande sedan 1986 och har betytt mycket för Bergsbrunnas utveckling. Han skulle
vara ordförande här i dag, men av sjukdom tvingats avgå.
Jag heter MÅ och är föreningens administratör sedan 1967. Jag brukar hoppa in som ordförande
när inte Anders kan. Men jag hör nu för dåligt, så det går inte. Därför är vi tacksamma att JS kan ställa
upp som mötets ordförande.
Jag föredrar dock det mesta och fungerar som valberedare.

1 Välkomna, öppning, formalia
MÅ: Valberedningen föreslår JS till ordförande för mötet och mig som sekreterare. JB och LB föreslås
som justerare.
JS: Kan mötet välja dessa? - Svaret är ja - klubba.

2 Dagordning, kallelse
MÅ: Dagordningen är öppnande och formalia. Sedan följer verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse. Revision finns inte eftersom föreningen ingen ekonomi har. Därefter kommer val och
eventuella frågor.
JS: Kan dagordningen antas? Svaret är ja – klubba.
MÅ: Kallelsen ska ut minst 8 dagar i förväg; den har utdelats i tid i alla brevlådor i Bergsbrunna,
Uppsävja, Sävja Gård och Vreten/Kvarnbacken, inbyggd i Bergsbrunna Egnahemsförenings kallelse.

JS: Kan kallelsen godkännas? – Svaret är ja – klubba.

3 Verksamhetsberättelse
MÅ: Senaste årsmöte hölls 22 april 2018. Sedan dess är ledamöterna AC ordförande, MÅ
administratör, BW Länsstyrelsens representant samt TN och FG. Till ny suppleant valdes LB. Styrelsen
har samrått via e-post.

Föreningens verksamhet följer Länsstyrelsens uppdrag att ta ansvar för vägar och grönytor
i vårt område. Jämlikt detta uppdrag har styrelsen påtalat att Kristinastigens utfart till
Skogsvägen är trafikfarlig, och ordföranden har hos tjänstemän, Samhällbyggnadsnämnden
och Länsstyrelsen begärt förbud mot motortrafik på parkmarken norr om Dammvägen. Den
delen är i gällande byggnadsplan klassificerad som parkmark och ska som sådan vara förbjuden för
motortrafik. Föreningens begäran har inte fått bifall, utan föreningen har överklagat besluten hos
Transportstyrelsen; under 2019 har denna givit föreningen rätt så föreningen förväntar sig att
samhällsbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen ändrar sina beslut.
AC har under 2019 fortsatt att bevaka nya arbeten med detaljplaner för del av Lillskogen 1:55,
inklusive förskolans nybyggnad. - Föreningen har lämnat synpunkter på
2(2)
linjedragning för bussar samt hållplatser, vilka har bidragit till att busshållplatsen vid Sävja kyrka inte
flyttas och får behålla sitt namn.
Gatukontoret sköter föreningens vägar. Finns brister, ta kontakt med Gatukontoret.
JS: Kan verksamhetsberättelsen godkännas? – Svaret är ja - klubba.

4 Ekonomi och revisionsberättelse
MÅ: Eftersom ingen ekonomisk verksamhet förekommit finns ingen revision.
Det är kostsamt att ta ut nya vägskatter, vilka enligt stadgarna har taxeringsvärden som grund, så
ingen utdebitering har skett sedan 1983. Ingen föreslås nu heller, men föreningen har inga medel för
att sätta upp skyltar, t.ex. på Kristinastigen. Vägföreningen är tacksam mot Egnahemsföreningen för
att få delta i kallelsen och för att få hålla årsmöte samtidigt.
JS: Kan denna ekonomiska berättelse godkännas? Svaret är ja – klubba.

5 Av medlemmar ingivna ärenden: MÅ: inga.

6 Val

MÅ: Enligt stadgarna är samtliga valda på två år. Val skedde vid årsmötet 2018. Tre har
anmält att de inte kan kvarstå, AC, BW och FG. Fyllnadsval för två år ska göras, ty enligt
stadgarna ska varje år hälften väljas. Valbered-ningen föreslår att P-ÅB, LB och HS väljs för
två år.
JS: Finns fler kandidater? Kan mötet då välja P-ÅB, LB och HS till ledamöter för två år?
Svaret är ja – klubba.
JS: Valberedningen föreslår att P-ÅB utses till ordförande för ett år. Finns annan
kandidat? Kan mötet då välja P-ÅB? Svaret är ja – klubba.
MÅ: Tre nya suppleanter för två år behöver utses. Valberedningen har fått svar från EN att
hon tyvärr har för mycket att göra just i år. Har mötet någon att föreslå? Styrelsen saknar
kvinnor, men även män är välkomna.
JS: Suppleanter saknas. Styrelsen beklagar men accepterar. – Klubba.

7 Av styrelsen hänskjutna ärenden: MÅ inga

8 Övriga frågor

MÅ inga

.
9 Protokollets justering och tillgänglighållande för medlemmarna
MÅ: Stadgarna föreskriver protokollsjustering inom 12 dagar. Senast 14 dagar efter sammanträdet ska det vara tillgängligt för medlemmarna. Det kan lämpligen ske på hemsidan.
JS: Kan vi så förfara? Svaret är ja – klubba.

10 Mötet slutar
JS: Jag avslutar mötet – klubba.
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