Protokoll fört vid styrelsemöte Ramsö Vägförening söndagen den 19e juli
2011.
Plats: Hemma hos Jonas Moberg, Ramsö
Närvarande: Jonas Moberg, Göran Haglund, Max Nyman, Anneli Rogeman
Anmäld frånvaro: Ingrid Frideborgsdotter

1. Sammanträdet öppnas

Öppnade ordförande Jonas Moberg mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare
Valdes Göran Haglund till justeringsman och Anneli Rogeman till mötets sekreterare.

3. Fastställelse av dagordningen samt övriga frågor
Fastställde mötet dagordningen. Treövriga frågor anmäldes: Diken, varvsvägsfamiljen,
grushögar.

4. Föregående protokoll
Godkände mötet föregående protokoll

5. Genomlysning av föreningens ekonomi
Göran Haglund gick igenom resultat- och balansrapport. Styrelsen beslutade att uppdra åt
vår bokförare Peter Fäktenmark att ta reda på de återstående tio icke-betalande
fastigheternas identitet. Även de fem, hittills ej identifierade men betalande fastigheterna
ska identifieras.Kravbrev kommer att skickas till dem som inte betalts. Ansökan om
betalningsföreläggande kan bli aktuellt.
Styrelsen bör ta ställning till en ny plan för fondering.
Styrelsen noterar att föregående års då ej utbetalda styrelsearvoden belastar årets resultat.
De fordringar på vägavgifter från tidigare år som ej är under indrivning ska skrivas av
med resultatpåverkan som följd.
Med tanke på föreningens förhållandevis små rörelsemarginaler beslutade styrelsen att
nästa års medlemsinbetalningar ska skickas ut redan i januari månad.

6. Projektet Skötselplan
Max föredrog den skötselplan för Ramsö Vägföreningen 2011 och framåt som han
utformat. Till grund har han det tekniska utlåtande som konsult Leif Kronkvist gjorde
åt föreningen tidigare i år. Planen, som är uppdelad i årligen återkommande åtgärder
och mer långsiktiga samt estimerade kostnader, ska vara levande och uppdateras under
tid.
Max åtar sig att kontakta Mats Hargell att åtgärda de akuta röjningsbehoven så snart
som möjligt.
Kostnaderna, om vi åtgärdar alla punkter, kommer att bli höga. Styrelsen diskuterade
möjligheten att involvera medlemmarna i vissa uppgifter, som t ex rensa vägtrummor
vid egna tomten och röjning av egna genar som hänger över vägarna.
Vidare beslutade styrelsen att en uppmaning samt fullmakt om att
föreningsmedlemmarna fortsatt också ska kunna kontaktas via e-mail, ska gå ut med
årsmöteskallelsen. Den långsiktiga planen är att all kommunikation ska ske digitalt.
7. Stämningen
Processen ligger för närvarande som följer:
Jonas Moberg redogjorde för det svar föreningen skickat in till Tingsrätten per den 26e
juni där vi avslår kärandes talan. Käranden har återkommit per den 4e juli. Nu avvaktar vi
Tingsrättens avgörande.

8. Arvode till styrelsemedlemmar
Ingrid Frideborgsdotter har kontaktat Riksföreningen för enskilda vägar som berättat att
vägföreningarnas styrelsearvoden ligger mellan 2000 – 4000sek. Styrelsen konstaterade
att det är vad Ramsö vägföreningsledamötesarvoden ligger för närvarande varför ingen
höjning föreslås.

9. Årsmötet
Beslutade styrelsen att årsmötet, på grund av arbetsbelastning, ska skjutas fram till
söndagen den 18e september. Anneli Rogeman ansvarar för utskick.

10. Övriga frågor
Föreningen ansvarar för öns diken.
Varvsvägsfamiljen, tomt 1:206, deras arbete bör följas upp. Hur ska t ex
vattenavrinningen lösas? Jonas Moberg tar sig an frågan, återkommer till nästa möte.
Grushögar. Klagomål har inkommit beträffande grushög som ligger på ön (hörnet
Ramsövägen/Egnahemsvägen). Skälet till uppläggningen är att högen ligger centralt
och enkel att komma åt för Mats Hargell. Jonas kontaktar Ramsö
Samfällighetsförening i frågan.

11. Nästa möte
Beslutades att nästa möte äger rum söndagen den 14e augusti klockan 14.00 hos
Göran Haglund.
12. Avslutning
Avslutade ordförande Jonas Moberg mötet.
.
Ramsö som ovan

Jonas Moberg

Justeras: Göran Haglund

Anneli Rogeman

