ROSLAGS-BREVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, (org. nr 717906-4857)
Protokoll från årsmöte 2018-03-14
Av 86 fastigheter var 23 fastigheter representerade direkt eller via fullmakt på årsmötet som hölls i
Folkets hus lokal Trälhavet i Åkersberga.
Samfällighetsföreningens ordförande Peder Randonius hälsade alla välkomna till årsmötet
varefter mötet inleddes.
§ 1 Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.
§ 2 Val av ordförande för stämman.
Martin Nöjd valdes till mötesordförande.
§ 3 Val av sekreterare för stämman.
Gunnar Arvidsson valdes till mötessekreterare.
§ 4 Val av två protokolljusterare.
Till protokolljusterare valdes Harald Nystedt och Bengt Nyström.
§ 5 Styrelsens och revisorernas berättelser.
Styrelsens berättelse samt Samfällighetens årsredovisning föredrogs av Peder Randonius.
Revisorernas berättelse föredrogs av Henrik Dahlin.
§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2017 och att balansera överskottet i ny
räkning
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
§ 7 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
Inga motioner från medlemmar har inkommit.
Framställan från styrelsen
Stadgeändring
Styrelsen framställer till stämman att en ändring i stadgarna sker.
Ändringen avser stadgarnas paragraf §14 där styrelsen framställer att kallelse till stämma även
kan ske via e-mail.
Årsmötet beslutade att ändra text från ”kan ske via e-mail” till ”kan ske via post eller e-mail”

Underhåll och nyttjande av Gammelstigen
Styrelsen framställer till stämman att Gammelstigen fortsatt iordningställs med nytt ytskikt,
framförallt på de avsnitt som påverkas vid våt väderlek. Kostnad för detta ingår i föreslagen
budget.
Lerviks-Breviks Vägföreningen har fortsatt i sin flerårsplan medtagit Gammelstigen som
alternativ gång och cykelväg inklusive eventuell vägbelysning i stället för att anpassa Lerviksvägen likt övriga vägavsnitt. Styrelsen förordar att stämman beslutar att tydligt avvisa LerviksBreviks
Vägförenings planer att ta Gammelstigen i anspråk och att beslutet sträcker sig minst fram till att
en eventuellt ny detaljplan för området tas fram.
Styrelsens mening är att det åligger vägföreningen att lösa trafiksäkerheten utefter Lerviksvägen
med lämpliga åtgärder och att Gammelstigen fortsatt skall hållas iordning som en ”trevlig
promenadstig”.
Årsmöte beslutade att bifalla styrelsens förslag med tillägget att:
Föreningen skall vara öppen för ett samarbete med vägföreningen avseende vinterunderhåll
för Gammelstigen genom plogning med enklare redskap tex. Fyrhjuling.
Förtydligande av regler för städdagar
För att rättfärdiga den rabatt deltagare på städdagen erhåller, framställer styrelsen till stämman att
de regler som beslutades vid stämman 2017 förtydligas för medlemmarna.
1. Inskrivning sker 09.00 – 09.15 och därefter fördelas arbetsuppgifterna fram tills städdagens
avslutning.
2. Utskrivning sker innan korvgrillningen, dock tidigast 13.00.
3. För att erhålla rabatt krävs att inskrivning sker mellan 09.00-09.15 samt att deltagande sker
under hela städdagen.
Från och med 2018 års utdebitering ges rabatt för föregående års vår- och höststäddag enligt
stämmobeslut 2017.
Årsmötet beslutade att styrelsen tar fram ett dokument med närvaroregler enligt framställan
från styrelsen och att den läggs ut på hemsidan samt skickas via e-mail samt post

§ 8 Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Stämman beslutade att arvode skall utgå med oförändrad ersättning
§ 9 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd.
Ordförande föredrog den utgifts och inkomststat som skickats ut i samband med kallelsen.
Stämman beslutade att fastställa utgifts och inkomststat enligt det förslag som
bifogades till kallelsen.

§ 10 Val av styrelse, ordförande, ledamöter och suppleanter.
Elisabeth Nyström redogjorde för valberedningens förslag till styrelse;
Styrelseordförande:

Nikolaj Rohde

Nyval 2 år

Ledamöter:

Björn Johansson

Kvarstår till 2019

Jan Marcelind

Omval 2 år

Johan Andersson

Nyval 2 år

Gunnar Arvidsson

Kvarstår till 2019

Åsa Jeborn

Nyval 1 år

Magnus Prezent

Omval 1 år

Suppleanter

Inga andra förslag framkom. Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.
§ 11 Val av revisorer och suppleanter.
Elisabeth Nyström redogjorde för valberedningens förslag;
Revisor

Elisabeth Nyström

omval 1 år

Revisor

Henrik Dahlin

omval 1 år

Suppleant

Martin Nöjd

omval 1 år

Suppleant

Peter Lindewald

Nyval 1 år

Inga andra förslag framkom. Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.
§ 12 Val av valberedning.
Stämman beslutade att till valberedning välja:
Elisabeth Nyström (sammankallande)
Per Bergwall
Anse Sjölin
§ 13 Övriga frågor.
Mattias Ek informerade om markgruppens arbete:
Fortsatt arbete med skötselplanen och områdes karta samt att den skall läggas ut på hemsidan.
Vårens arbetsdag kommer koncentreras till området vid grinden ner till badet samt bakom tomterna
1:66-1:69.
Fler verktyg för röjning av sly skall köpas in.
Förslag på åtgärd från markgruppen kommer för att avvattning av området vid pulkabacken och
tomterna 1:69-1:66.
Harald Nystedt tog upp frågan om en gemensam fiberanslutning för området. Nikolaj Rohde
svarade att det troligen inte är genomförbart med tanke på att fastigheterna har egna anslutningar
mot fibernätet.

Björn Zandin informerade om att på hemsidan finns aktuell information om föreningen samt att
det via länken kontakt är ett bra sätt att skicka medelanden till styrelsen
Datum för städdagar. Vår 5/5

Höst 13/10

Datum för sommarvatten. På 28/4 Av 13/10
§ 14 Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt.
Protokollet hålls tillgängligt hos Gunnar Arvidsson Stensnäsvägen 3
samt på hemsidan under Årsmötesprotokoll.
fr.o.m. den 28 mars 2018.

§ 15 Ordförande tackade deltagarna och avslutade årsmötet.
Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Gunnar Arvidsson

Harald Nystedt

Bengt Nyström

