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Tid:
Plats:
Närvarande:

lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00
Brännögården, Brännö
15 personer (bil. 1)

1.
Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet öppnades av ordföranden Henrik Sjöstrand som hälsade välkommen och redogjorde för hur
kallelse skett. Närvarolista med angivande av fastighetsbeteckningar upprättades. Mötet godkände
dagordningen samt att mötet blivit stadgeenligt utlyst. Antalet röstande fastställdes.

2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Henrik Sjöstrand och till sekreterare valdes Johan Brodén.

3.
Val av två justeringsmän.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Stina Fransson och
Peter Jonsvik.

4.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen (bil.2) och kassören redogjorde för årsredovisningen
(bil. 3). Under punkten verksamhetsberättelsen diskuterades en hel del bland annat

efterlyste Stina Fransson åtgärder med anledning av punkten övriga frågor som framfördes
på förra årsmötet och som finns med i årsmötesprotokollet från 2014. Där fanns upptaget
bland annat behovet av översyn av stadgarna. Vad gäller den punkten svarade ordföranden
att styrelsen inte ansåg att det behövdes. Sedan ställdes också frågan varför utlovade åtgärder
uteblivit och svaret var att det är ekonomiska prioriteringar som föranlett detta och att åtgärden
finns med för nästa år.
Beslut: Mötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen samt styrelsens förslag under
resultatdisposition att 30 605 kronor fonderas och att i ny räkning balanseras 40 435 kronor.
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen lades till handlingarna.

5.
Revisionsberättelsen.
Revisor Malte Ljungkvist föredrog revisionsberättelsen (bil. 4). Mötet godkände densamma och lade
den till handlingarna.

6.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: Mötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

7.
Inkomna motioner och framställningar från styrelsen.
En motion hade inkommit till årsmötet.
a) Tim Borg, asfaltering av Ändlyckan och Haggårdsvägen. Styrelsen yrkade avslag på motionen.
Beslut: Årsmötet godkände styrelsens förslag och motionen avslogs.

8.

Framtida inriktning av vägunderhåll, förslag om höjning av avgift för 2016 med 29 kronor
/andel samt förslag om höjning av inskrivningssavgift i GA från 5000 kronor till 40 000
kronor.
Ordförande redogjorde för behovet av ökade åtgärder för att säkerställa vägarnas hållbarhet över
tid, vilket kommer kräva ökade intäkter. De föreslagna åtgärderna ledde till en lång diskussion. En av
frågorna var, vad innebär inskrivning i GA? Det innebär inskrivning i gemensamhetsanläggning, vilket
i detta fall är när en fastighet bildas och skrivs in i vägföreningen. Diskussionen avslutades med att
Stina Fransson tog upp behovet av en långsiktig underhållsplan för hela vägbeståndet och att
styrelsen fick i uppgift att återkomma med detta samt ett förslag för finansiering.

a) Höjning av avgift med 29 kronor per andel till nästa år, 2016.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
b) Höjning av inskrivningsavgift i GA från 5000 kronor till 40 000 kronor.
Beslut: Årsmötet beslutade avslag på styrelsens förslag.

9.
Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för 2015
Styrelsen föreslog oförändrat arvode på 2 basbelopp för 2015. Ett basbelopp för 2015 är 44 500
kronor.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

10.
Förslag till arbetsplan, utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt beslut om årets uttaxering.
Ordföranden föredrog styrelsens förslag till arbetsplan. Kassören föredrog styrelsens förslag till
utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt till beslut om årets uttaxering (bil 7 och 8).
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

11.
Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år.
Stina Fransson inledde med att berätta om valberedningens arbete. Valberedningen ser ett behov av
bättre information till medlemmarna med syfte att öka medlemmarnas engagemang, vilket är
grunden för att kunna rekrytera villiga och intresserade styrelseledamöter. Valberedningens
ambition har varit att bredda kompetens och jämställdhet i styrelsen.
Valberedningen föreslog omval av Reine Johansson och nyval av Bo Lorén till ordinarie
styrelseledamöter på två år. Bo Lorén ersätter avgående Niklas Samuelsson.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

12.
Val av tre styrelsesuppleanter.
Valberedningen föreslog nyval av Monika Westerberg och Bo Lind som styrelsesuppleanter på två år.
Monika Westerberg ersätter avgående Robert Sundén och Bo Lind ersätter avgående Örjan Eklund.
Valberedningen föreslog nyval av Ann-Sofi Jeppson som fyllnadsval som styrelsesuppleant på ett år.
Ann-Sofi Jeppson ersätter avgående Iris-Marie Jones.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

13.
Val av en revisor på två år.
Valberedningen föreslog nyval av Ola Bengtsson till revisor på två år. Ola Bengtsson ersätter
avgående Malte Ljungkvist.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14.
Val av en revisorsuppleant på ett år.
Valberedningen föreslog Gill Widell till revisorsuppleant på ett år. Gill Widell ersätter avgående Käthe
Carlsson.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

15.
Utseende av valberedning, tre personer.
Beslut: Årsmötet valde Peter Jonsvik (sammankallande), Stina Fransson och Anette Krantz för en tid
av ett år.

16.
Övriga frågor.
Årsmötet väckte frågor om:
-Ifyllnad av de vita skiljelinjerna på vägen som finns bland annat vid affären och ladan.
-Eken som står längs Kroken i riktning mot Husefladen i backen på vänster sida borde tas ned. Det
finns tidigare vägföreningsbeslut på detta enligt tidigare ordförande Kjell Uppling med godkännande
från Samfällighetsföreningen. Kommentar från ordförande Henrik Sjöstrand var att innan det sågas
skall Samfällighetsföreningen godkänna detta igen.
-Peter Jonsvik efterlyste samarbete med vägföreningen i samband med eventuella
bredbandsgrävningar i syfte att en vinn-vinnsituation skall uppstå i samband med grävningsarbetet.
-Stina Fransson efterlyste ökad och bättre information till medlemmarna och att
medlemsinformation är grunden för ett ökat medlemsengagemang. Information skulle bland annat
kunna ges via hemsidan där också styrelsens protokoll skulle kunna finnas med. Frågan om
styrelseprotokoll på hemsidan diskuterades och kassör Kristina Borg framförde åsikten att lägga ut
styrelseprotokoll på hemsidan skulle försvåra styrelsearbetet på grund av att personrelaterade frågor
skulle vara svåra att hantera i så fall.
-Vem är ansvarig vid en olycka på grund av dålig sandning vid halka? Tidigare ordförande Kjell
Upplings svar var att det är anlitad entreprenör som är ansvarig. Entreprenören är i sin tur försäkrad.
-Ordförande Henrik Sjöstrand tog upp frågan om möjligheten för vägföreningen att anlita
entreprenör där vägföreningen fakturerar fastighetsägare för att klippa häckar och träd när
fastighetsägare vid upprepade anmärkningar inte följt föreskrifterna för klippning av häckar och träd.
Årsmötet stod fast vid tidigare årsmötesbeslut där detta fastslagits.
Styrelsen lovade ta med sig obesvarade frågor och synpunkter som kom upp vid årsmötet i sitt
arbete under 2015.

17.
Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt där protokollet hålls tillgängligt
för medlemmarna.
Beslutades att justering av protokollet skall ske måndagen den 23 mars 2015 kl. 18.30 hos
Henrik Sjöstrand, protokollet blev på grund av sjukdom justerat 26 mars 2015.
Kopia av justerat protokoll från detta årsmöte kommer att hållas tillgängligt vid postdisken Brännö
Handel från den 27 mars 2015 samt på Brännö Vägförenings hemsida www.brannovf.enskildvag.se.

18.
Avslutning.
Ordförande avtackade avgående Revisorn Malte Ljungkvist för en enastående insats genom det
längsta och mest trogna uppdraget i vägföreningens historia. Ordföranden tackade också avgående
styrelseledamot Niklas Samuelsson, avgående styrelsesuppleant Örjan Eklund, avgående
styrelsesuppleant Robert Sundén samt avgående styrelsesuppleant Iris-Marie Jones för mycket väl

utfört uppdrag. Ordföranden tackade för visat intresse vid årsmötet och förklarade därefter årsmötet
2015 för avslutat.
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