Protokoll fört vid styrelsemöte Ramsö Vägförening den 20 oktober 2010.
Plats: Arbetargatan 21 (Anneli Rogemans bostad) Stockholm
Närvarande:
Jonas Moberg, Max Nyman, Ingrid Frideborgsdotter. Anneli Rogeman
Meddelad frånvaro:
Göran Haglund

§1. Mötet öppnas
Öppnade ordförande Jonas Moberg mötet
§2. Föregående protokoll godkänns
Godkände mötet föregående protokoll
§3. Justeringsman utses
Valdes Max Nyman till justeringsman
§4. Vinterväghållningen
Redogjorde ordförande för upphandling kring densamma. Ledamöterna gick igenom alternativen.
Beslutades sedan att uppdrag åt Mats Hagrell att sköta vinterväghållningen på Ramsö. Max Nyman
ålas att ta fram slutligt avtal för detsamma
§5. Sandningen
Jonas Moberg berättade att Mats Hagrell köpt in 20 m3 sandingsgrus för sek 10.000 ink moms.
Gruset ligger för närvarande i två högar på ön.
§6. Vassröjning
Vassen vid Ramsövägen behöver röjas. Samme Mats Hagrell har åtagit sig att göra detta för en
kostnad om 250:‐/timmen plus moms. Beräknad tid är ca fyra timmar. Beslutade styrelsen att uppdra
åt Mats Hagrell att röja vassen enligt tidsberäkning och kostnad som ovan.
§7. Lågt nedhängande grenar.
Beslutades att Jonas Moberg ansvarar för att det sker en inventering av var någonstans det finns lågt
hängande och skymmande grenar över öns vägar. Beslutades vidare att uppdra åt Jonas Moberg och
Max Nyman at besluta om arbeta av röjning av hängande grenar till ett belopp om max 12.000:‐ ink
moms
§8. Ekonomi
Beslutades bordläggning av punkten till nästa möte då styrelsens kassör inte var närvarande
§9. Utbildning i vägföreningsarbete
Meddelade Max Nyman att Riksförbundet för enskilda vägar (REV) arrangerade utbildning för
vägföreningsstyrelseledamöter. Beslutade mötet att Max Nyman genomgår en sådan utbildning (26e
oktober i Tierp) för att på så vis höja styrelsens kompetens i dylika frågor. Beslutades dessutom att
uppdra åt Max Nyman att beställa den handbok som REV skrivit i ämnet.

§10. Hemsidan
Diskuterades föreningens hemsida och dess nuvarande tillkortakommanden. Beslutades att:

‐ Jonas Moberg mejlar föreningens stadgar till Rolle för uppsättning på hemsidan
‐ Max Nyman mejlar fakta till Anneli Rogeman om stolparna, Mats Hagrells ansvar för väghållningen,
att belysningen bytts ut till energisnålare alternativ, med mera
‐ Anneli Rogeman skriver ihop ovanstående fakta tydligt och vackert och mejlar vidare till Rolle för
uppsättning på hemsidan.
§11. Stämning
Meddelade Jonas Moberg att Ramsö Vägförening stämts av Margareta Vikström angående
”Förvaltning av samfällighet”. Beslurades att Jonas Moberg till att börja med ser till att få till stånd
ett samtal med Margareta Visktröm, så snart som möjligt.
§12 Nästa möte
Beslutades att nästa möte äger rum hos Anneli Rogeman på Arbetargatan 21 Stockhoolm torsdagen
den 2a december med start klockan 19.00
§13. Avslutning
Avslutade ordförande Jonas Moberg mötet.

