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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED BREVIK-LERVIKS VÄGFÖRENING LÖRDAG 9
MAJ 2015 KL. 10.00; SKÄRGÅRDSSTADSSKOLAN
§ 1. Sammanträdet öppnas.
Föreningens ordförande Sven Erik Wånell förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
Årsmötet konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.
§ 3. Val av ordförande för mötet.
Bertil Koch valdes till ordförande för årsmötet.
§ 4. Val av sekreterare för mötet.
Sven Erik Wånell valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Erika Borgström och Maria Freij.
§ 6. Fastställande av röstlängden.
Beteckningarna för de fastigheter som avprickats i debiteringslängden som representerade på
årsmötet lästes upp. Årsmötet fastställde röstlängden enligt bilaga till protokollet.
§ 7. Styrelseberättelsen för det gångna året.
Styrelseberättelsen lades till handlingarna.
§ 8. Revisionsberättelse jämte fastställande av resultaträkning och
balansräkning.
Revisionsberättelsen lästes upp av Björn Jacobson.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Björn Jacobson redovisade revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
§ 10. Inkomna ärenden och motioner.
Motion avseende gångväg längs första delen av Lerviksvägen
Maria Karlsson Scharf, motionär, med instämmande av Björn Jacobson yrkade bifall till
motionen. Sven Erik Wånell yrkade bifall till styrelsens förslag.
Votering verkställdes. Ordföranden ställde styrelsens förslag att motionen ska anses besvarad
med vad styrelsen anfört mot motionens första attsats. Femton röster avgavs för styrelsens
förslag, nio för motionen. Ordföranden ställde därefter styrelsens förslag mot motionens andra
att-sats. Sexton röster avgavs för styrelsens förslag, sju för motionen.
Årsmötet hade således beslutat
att motionen ska anses besvarad med vad styrelsen anfört.
Motion avseende trafikminskande åtgärder på Solhagavägen
Motionären yrkade bifall till endera av motionens förslag om förbud mot genomfart på
Solhagavägen eller väggupp. Johan Frick påtalade att det finns ett beslut från förra hälften av
1990-talet om att förbjuda genomfartstrafik på Solhagavägen.
Sven Erik Wånell ändrade styrelsens förslag om avslag på motionen till att yrka bifall till
motionens förslag om att förbjuda genomfartstrafik på Solhagavägen.
Årsmötet beslutade
att bifalla motionen.
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Motion om farthinder på Breviksvägen
Sven Erik Wånell yrkade bifall till styrelsens förslag.
Årsmötet beslutade
att motionen ska anses besvarad med den åtgärd styrelsen avser att genomföra.
§ 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Årsmötet beslöt om oförändrat 50 000 kr att fördela mellan styrelsens ledamöter och
revisorerna.
§ 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Lars Klint påtalade behovet av att rusta upp grusvägsdelen av Lerviksvägen (117-), samt att
dess vändplan utvidgats så att del av vändplanen är på Ekhammars mark.
Erika Borgström frågade när asfalteringen ska ske. Sven Erik Wånell informerade att det blir i
vecka 21.
Eric Forssberg föreslog att sten i diken på Lerviksvägen och Stensnäsvägen sprängas bort
eftersom de utgör en risk vid dikeskörning.
Förslag väcktes också om att använda tillfälliga gupp sommartid, samt att måla vit rand som
kan markera gångbana på Lerviksvägen.
Årsmötet beslutade
att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget 2015 och plan för åren 20162019,
att fastställa debiteringslängden för 2015 med en utdebitering om 95 öre per andelstal i
enlighet med styrelsens förslag.
§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av
styrelseordförande.
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes enligt valberedningens förslag på två år Gudrun
Gustavsson och Cecilia Haage Lönn samt nyvaldes Waldemar Myrin.
Till suppleanter på ett år omvaldes enligt valberedningens förslag Daniel Axner, Anna
Finnskog och Jerker Melin.
Sven Erik Wånell omvaldes enligt valberedningens förslag till ordförande på ett år.
§ 14. Val av revisor och revisorssuppleant.
Till revisor på två år omvaldes Björn Jacobsson och till suppleant på två år omvaldes Bertil
Koch.
§ 15. Val av valberedning.
Till ledamöter av valberedningen omvaldes på ett år Rolf Höglund, Mats Pemer, Susanne
Roth och Bengt H. Strand, med Rolf Höglund som sammankallande.
§ 16. Övriga frågor.
Björn Jacobsson föreslog att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ser över stadgarna
avseende regelverk om fondering och fonderingens syfte. Sven Erik Wånell svarade att
styrelsen kommer att tillsätta en sådan grupp.
Charlotte Arvidsson påtalade riskerna med höga hastigheter på Stensnäsvägen, särskilt där
Gammelstigen korsar – den korsningen bör markeras på lämpligt sätt eftersom det ofta är
cyklande barn som korsar Stensnäsvägen och att det för en bilist är lätt att missa att det är en
korsning där. Sven Erik Wånell svarade att styrelsen ska se över lämpligt sätt att markera
denna korsning.
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Mats Pemer ställde frågan om hur blivande Brf Stensnäs udde blir med i vägföreningen. Sven
Erik Wånell informerade att ny förrättning ska ske och då kommer den frågan att avgöras.
Information lämnades om Appen Trygve för grannsamverkan.
§ 17. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt.
Meddelades att protokollet kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida inom 14
dagar från årsmötet.
§ 18. Sammanträdet avslutas.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
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