
Brunns vägförening i samllillighet ' 
BVF

Org nr. 717905-0385

Onsdagen 20 mars 2013, kl'
Närvarande: 23 medlemmar

Protokoll ordinarie årsmöte 2013

19:00 . Lokal: Brunns skola matsalen

vamv 2st med fler än en fastighet'

i^.ryå$T#"3ii11å*r""oen claes-Håkan Arbenius ocrr medlemmarna hälsades välkomna'

Na**oii.to. fanns utlagda för påskrift'

2 Fastställande av dagordning'
' Dagordningen fastställdes'

3 Godkånnande av att ktllelse skett i stadgeenlig tid' . .

Mötet fastslog att kalfJse till årsmötet skett i stadgeenlig tid'

4 Val av ordfiirande och sekreterare ftir årsmötet

Till ordförano" m' urrmoi"t.ruta", cru*, co*n iut*ili, till mötessekreterare valdes Kjell Jonson'

5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare'

Till justeringsman, titl"iäiöstriiknare, ni."rlogr-o"ft uaiOes Nits Östting och Lars Bennerheim'

6Styrelsensverksamhetsberättelsef?lr20l2ochfastställandeavresultat-ochbalansräkning
verksamhetsu*ratt.lr",iio1z meo atgara*pro^;""; iol: , resultat- och balansdikning 2012'

Vägstatus 20 I 2 bifogades kallelsen'

Frågor / s;mPunkter från stiimman:

. iN Östling: Va'ti' har vi tillgångar på över 
-2 

miljoner kr på banken?//

svar cG Kaselli: sqrelsen uuuaktur'vA- arbeten ftamÖver i våra vägar och planerar

fiorbattringsäJ"l"n'i .un1uund med dessa. då kommer pengarna att behövas'

o lttJMårtensson: varfor lägger vi Jrt;;Ä pengar på farthinder som inte tungerar?//

Svar: diskussioner i frågan t u, pagått-ranä" ir,!r"f,"n'o"h på årsstiimmorna och inga bättre

lorslag till fartdampandi åtgiirder har vunnit gehör'

H Arbenius: loreslog aff kanske ur.au uinr.änordningar men det har styrelsen giort och funnit

vara fdr dYrt'

#'iJ:"'l'åg: Hur stor der vid vägombvgsnad vif Y.i-^T::Ti"1Tå3T1iilå:Tl;åäilit'' (Lyå'iÅ';'#ä:'il"läJi:.'ä;'ä';å,*r :'::.:*:,1:",11,P."'i:f:":"å"ållllXill,i;
;:ffi L1f.i"":'Lä:iä#åT1''ä":iäi;;-i:lyll'^l'ltJir"::f t:ilenpreriminär
il"Tff ä.ä:#äffi ;;;"$åi:':"":å"jllf 'j:i:":f::il.fi*",. |,"åifrl'tr_i"iä fåH;;ffä ääq;**r och'hur styrersen hanterar kostnader ror

"agtiuoo, 
iid byggnutioner och transporter'//

Svar: obetald" iJ;tä;ä.rur.;p#*leis. t'r inkasso och skall i sista hand gå till

Htrf-tå"fun är utlagd på ett_foretag (Föreningshuset)med dessa instruktioner men styrelsen

är inte riktigt nöjd med deras arbete t;;;'ä;.*tn . Problemet beror 2 medlemmar och 5

årsavgifter. . r-_r:^^ ^^Åot qtt tc rroblemet
Vad gäller skador på vägarna 

-h"- "BVF 
inga lagliga medel att ta till for ersättntng men 1

kommer sannolikt att minska dävl'xfagutiu urirtniluga sommarstugevägar lorstiirks niir vA dras'

o rN uart"nrroo,v; Gti ovriga iitakter?r svar: t ex påminnerseavgifter.

' ilHää,l; ätffi?ir." bör utreda an stiilla krav på tillräckliga mått på tomtinfarter lor att undvika

skador På vägkanter och diken" '

E Brunier: 
,,vä;;; ,r"ii nan" tdr de olika fansporter som kan florekomma".

verksamhetsberiittelsen godkändes och resultat- och balansriikningen faststiilldes härefter av stämman'
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7 Revisorernasberåttelse.
Revisionsberättelsen för 2012 upplästes av Ola Nordström'

Någon anledning till anmärkningar mot redovisningshandlingar eller bokforing fanns ej.

Åräs resultat pä i SO 5l l:- föreslås att balzurseras i ny räkning samt att styrelsen beviljas

ansvarsfiihet ftir verksamhetsåret - se pkt 8.

Stiimman beslutade härefter altlägga revisionsberättelsen till handlingarna'

8 Ansvarsfrihet lör stYrelsen
pga jäv i denna fråga ovärlamnade CG Kaselli ordförandeklubban till Nils Östling inför stämmans beslut.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9 Styrelsens lörslag titl budget 2013. Bifogas kallelsen'
nudgeten redovisadeludgeterade intäkter päca795 000:- och utgifter/kostnader på ca I 152 000:-

Inlägg/frågor från stämman :

. Fråga om riltteintåkrer: Dennis Lind retlovisade räntor på upp till 3,5% på fti'reningens olika

plaJeringar på konton i nischbanker som Resurs Bank och Marginalen Bank samt SBAB och där

alla har insättn.garanti på upp till 900tkr och inget konto överstiger detta belopp.

. Ola N: (ang öwgt underhåli 685rk) styrelsen bör undersöka möjligheten att få ökade statsbidrag

vid forbättringsarbetena av vägarna.

Svar CH Arbenius: styrelsen tar till sig tipset och ska lolja upp ffigan.

o Fråga Ulf M: vad blir kostnadema ftir reparationer av potthål mm efter tjällossning?
pO Fransson svarar att det inte gar att ftirutse, de nya potthålen vid Butiken åir inte vårt ansvar.

o Fråga Ulf M. vad ingår i Öwiga kostnader?

D Lind svarar att aeiUt a är eisättningar till Föreningshuset (handlägger utskick, bevakning mm)'

avgifter till en vägftirening, BVFs mJdlemsavgifter (t ex Riksförundet Enskilda Vägar) och diverse

bankavgifter.
. N östliig: utläggning av 6st fasta asfaltsgupp fdr 80tkr bör bytas mot gummigupp. E Brunier

fiirespråkar fasta guPP.

Sryreisen: laggniig/ intagning av gummiguppen varje år är ett problem och vidhåller sitt forslag

med fasta guPP i budget.
e Fråga Ulf M: slyrtilining 25tkr , behövs det?

Stl,relsen svarar att deå ett önskemål/krav från entreprenören som plogar våra vägar då nedisade

oci nedhängande grenar kan skada lyktor, fonster och speglar'

Stämman beslutade härefter att fastställa styrelsens budgetlorslag ftir 2013.

l0 Arvode och övrig ersåttning till styrelse sch revisorer 1,5 x basbelopp.

Basbeloppet har stigit iagot tltt f n ++ SOO. Stämman beslutade enligl styrelsens förslag'

I 1 Förslag till utdebitering (år 2012,1andel= 1598:-) = ofiirändrad
Stämman bäslutade att bifallä styrelsens fiirslag till ofiiriindrad utdebitering ftir 2013.

12 Vid årsmötet skall kassör oeh 2 ledamöter väljas ph2är samt I suppleant på lår;
Val av I revisor På lår
Val av I revisorsuPPleant På 1år

Valberedningen genom Lars Bennerheim redovisade valnämndens forslag:

Omval av kassör Dennis Lind På 2 år.

omval av ledamöterna claes GÖran Kaselli och Kjell Jonson på 2 år.

Omval avTomas Prag på lår(suppleant)
Ståmman biftll valnämndens fdrslag . Info: lT-ansvarig är Tomas Prag

Lars Bennerheim redovisade också förslag på revisor och revisorsuppleant:

Omval av : Ola Nordström, ordinarie rirrisor och omval av Hans Ramsfföm, revisorsuppleant på 1 år'

Stämman biftill valnämndens forslag.
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13 Val av ledamöter till valnåmnden
Till valnämnd föreslogs och valdes sittande nämnd dock med ändrad ansvarsfördelning:

Ulf Mårtensson (sammankallande), Lars Bennerheim ,Tommy westerberg och carl-Arne Jacobsson'

14 Farthindrande åtgärder (vägbulor mm)

Punkten strykes , se diskussion under pkt 6 och 9 ovan'

l5 lllotioner
Inga motioner har kommit in'

16 Övriga frågor.
oH'Arbenius:hundbajsettproblemihansdelavområdet,specielltLillkroksvägen'Hanställer

fråga tilt stämman oå d"t L ok att ril;6p skyltar och ficl jakande svar. PO Fransson informerar

att man kan ansÖka hos kommunen om bajslådor'

o cH Arbenius informerar om framskridnu ilun., att bilda en mindre belysningsforening i den östra

delen av Gamla Brunnsvägsområdet ottt t'otu in motsvarande andel av kostnaden l0r nedlagt

tomrör som BVF lagt ut'
r Beslöts att ha stamman en vardagskväll även nästa år'

r CG Kaselli informerade om det nytillkomna P-ftirbudet längs Nåsuddsvägens båda sidor pga den

parkeringsanarLi som Rirekommit i samband med olika begivenheter på idrottsplatsen'
-gVE 

har drivit frågan mot kommunen'

17 Beslut om tid och plats fiir protokolljustering och dess tillgä.nglighet ftir medlemmarna'

Mötet beslutaoe utt protäkollet skä vara justerat octinnnur tillgangligi på anslagstavlor vid båtklubben'

Lövhamrasamtftireningensinfosidapåwww.ingaro.comsenastMåndag20l3-04.08.

18 Mötet avslutas.
Mötesordforanden tackade medlemmarna fii'r uppmiirksamheten och forklarade årsmötet avslutat'

Ingarö 2013-04-06

Vid protokollel Kjell Jonson
Mfiessekreterare
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