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Ramsdals Vägförening
725000-5290
Protokoll
Ramsdals Vägföreningens årsmöte
Lördagen den 25 april 2015
Folkets Hus i Gusum

§ 1 Mötets öppnande
Vägföreningens ordförande, Bo Larsson, hälsade alla deltagare välkomna till årsstämman och
förklarade mötet öppnat.
§ 2 Närvaroregistrering, röstlängd och fullmakter
Deltagarförteckning/röstlängd upprättades vid entrén till årsmöteslokalen varvid även röstkort
delades ut. Totalt 77 fastigheter var representerade varav 23 med fullmakter, se sidan 4.
§ 3 Kallelse till mötet
Mötet beslutade att kallelse till årsmötet behörigen skett.
§ 4 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Jan-Gunnar Isberg.
§ 5 Val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Pentti Mäkilä.
§ 6 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan, som skickats ut med årsmöteshandlingarna, antogs av mötet.
§ 7 Godkännande av röstlängd och debiteringslängd
Röstlängden och debiteringslängden godkändes, se § 2 och sidan 3 och 4.
§ 8 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Håkan Sandström och Kenneth Jangsved.
§ 9 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från årsstämman 2014-04-26 godkändes och lades till handlingarna.
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§ 10 Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkningar
Verksamhetsberättelsen gicks genom av Roland Johansson och årsredovisningen med
resultat- och balansräkningen kommenterades av Göran Pettersson och av revisorn Thomas
Söderdahl.
Djursunda Tomtägares förening ställde frågor om Strömmenvägens vägbank och risken
för en eventuell vägras. Vägföreningens styrelse har under året 2014 gjort mätningar och
informerat Djursunda Tomtägarföreningen om resultatet från dessa. Styrelsen har fortlöpande
uppsikt över Strömmenvägen liksom andra vägar inom Ramsdal. Vägföreningens styrelse är
tillsatt av årsmötet för att ansvara för vägarnas skötsel inom Ramsdal och anser att detta inte
är en årsmötesfråga.
Därefter fastställdes verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkningen och lades till
handlingarna.
§ 11 Revisorernas berättelse
Thomas Söderdahl redogjorde för revisionsberättelsen. Han läste upp viktigare delar av den
och tillstyrkte att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
§ 13 Behandling av verksamhetsplaner och budgetförslag
Redovisningstjänst har bytts under året 2014. Göran Pettersson redogjorde för budgetförslaget
2015 och att driftsbidragen kommer att minska med ca 10 % per år till 2017.
Roland informerade om reparationen av Passdalsbron. Några medlemmar yrkade om att man
även skall söka bidrag från Leader Kustlandet och att projektet flyttas fram med ett år då
eventuella bidragspengar kan fås tidigast under nästa år. Efter omröstning i frågan så
beslutade årsstämman att bifalla styrelsens förslag och att broreparationen skall göras under
augusti månad.
Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2015 godkändes och fastställdes av
årsstämman.
§ 14 Beslut om avgifter och senaste betalnings datum
Medlemsavgifterna beslutades av årsstämman till 1 500 kr för hel avgift (oförändrad) och 750
kr för obebyggd fastighet (oförändrad). Senaste betalnings datum fastställdes till 30 juni,
2015.
En extra utdebitering för nya Passdalsbron på 1 275 kr per fastighet beslutades av årstämman
och senaste betalningsdatum fastställdes till 31 juli, 2015. Detta beslut gäller även för
obebyggda fastigheter.
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§ 15 Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer
Oförändrade arvoden till styrelsen och revisorer beslutades, således 33 000 kr för styrelsen
och 3 500 kr för revisorerna.
§ 16 Val av ordförande
Årstämman omvalde Bo Larsson som ordförande på två år.
§ 17 Val av styrelseledamot
Göran Pettersson omvaldes av årsstämman som styrelseledamot på ett år och Christian Ahl
fyllnadsvaldes på ett år som styrelseledamot.
§ 18 Val av ersättare till styrelsen
Annika Lindberg nyvaldes på två år som ersättare till styrelsen.
§ 19 Val av valberedning för ett år
Jan-Gunnar Isberg, Leif Ljung och Bengt Röken valdes av stämman som valberedare för ett
år.
§ 20 Av styrelsen och medlemmar aktualiserade frågor
Motionen från Djursunda Tomtägares förening har redan besvarats under § 10.
§ 21 Övriga ärenden
Styrelsen vill att snöplogningsproblemen sammanställs av Djursunda Tomtägares förening
och lämnas till vägföreningens styrelse. Diken utmed raksträckan av Djursundavägen lyftes
också upp som ett problem av Tomtägares förening. Styrelsen svarade att man fortlöpande
arbetar med dessa frågor.
Bommen till Kårebo skall vara låst så att timmertransporter från Kårebo inte skall kunna
köras på våra vägar.
§ 22 Meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt
Mötesprotokollet kommer att sättas upp vid tomtkontorets anslagstavla och på vår hemsida.
§ 23 Mötets avslutning
Mötesordföranden, Jan-Gunnar Isberg, tackade deltagarna för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.
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Röstlängd årsstämma 2015-04-25
F= Fullmakt (23 st.)
Representerade fastigheter (tot. 77 st.);
Da-5-082
Da-5-084
Da-5-087
Da-5-091
Da-5-112 F
Ra-4-008 F
Ra-7:008
Ra-7:013
Ra-7:015 F
Ra-7:016 F
Ra-7:017
Ra-7:055
Ra-7:056 F
Ra-7:058
Ra-7:060
Ra-7:062
Ra-7:068
Ra-7:074
Ra-7:075
Ra-7:081

Ra-7:088
Ra-7:089
Ra-7:093
Ra-7:099
Ra-7:100
Ra-7:102
Ra-7:108
Ra-7:123
Ra-7:131 F
Ra-7:133 F
Ra-7:150
Ra-7:151
Ra-7:161
Ra-7:169 F
Ra-7:177
Ra-7:178
Ra-7:190
Ra-7:192
Ra-7:205

Ra-7:214 F
Ra-7:215
Ra-7:216
Ra-7:222
Ra-7:227
Ra-7:243
Ra-7:244
Ra-7:246
Ra-7:249
Ra-7:250
Ra-7:264
Ra-7:268 F
Ra-7:273
Ra-7:275 F
Ra-7:277
Ra-7:284
Ra-7:286
Ra-7:289
Ra-7:298 F

Ra-7:303 F
Ra-7:309
Ra-7:312
Ra-7:317 F
Ra-7:324 F
Ra-7:325
Ra-7:328
Ra-7:332 F
Ra-7:333
Ra-7:335
Ra-7:340 F
Ra-7:346 F
Ra-7:352
Sm-1-11 F
Sm-1-12 F
Sm-1-1 F
Sm-1-2
Sm-1-4 F
Sm-1-9 F

Sekreterare:

Mötesordförande:

_____________________________
Pentti Mäkilä

_____________________________
Jan-Gunnar Isberg

Justerare:

Justerare:

_____________________________
Håkan Sandström

_____________________________
Kenneth Jangsved

