
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Ramsö vägförening 

den 29 oktober 2010 kl 12.00 hemma hos Ingrid Frideborgsdotter  

 

Närvarande: Ingrid Frideborgsdotter, styrelseordförande 

    Ulf Denkert, ledamot 

    Roger Engholm, ledamot 

                      Mats Björling, suppleant 

                      Göran Haglund, kassör 

                      Jackie Jakubowski, sekreterare 

Frånvarande: Göran Agerberg, ställföreträdande ordförande 

Adjungerade: Mats Hargell  

  

 

§ 1 Mötet inleds vid Ångbåtsbryggan med besiktning av vägen och kajen 

Diskussion om parkeringsplatser vid bryggan samt om nödvändiga vägreparationer. 

Beslöts att Ulf och Mats H fyller hålen med betong vid infarten och i anslutning till 

bryggan.  

Ulf undersöker möjligheten att installera belysning vid semaforen på 

ångbåtsbryggan. 

 

§ 2 Mötet fortsätter hos Ingrid 

Genomgång av årsmötesprotokollet. 

Fastställande av dagordning samt val av protokollförare och justeringsmän. 

Den nya styrelsen presenteras och godkänns. Beslöts att protokollet skall föras av 

Jackie och justeras av Mats B och Ingrid. 

 

§ 3 Rapporter och planering 

Mats H rapporterar om utförda arbeten under det senaste året och om planerna för 

den kommande vintern – och tackas av styrelsen. Han anser att diken borde rensas 

på vissa platser och han inkommer med bedömning av kostnaden för detta arbete. 



Beslöts att införa parkeringsförbud vid kajen där det i stället skall finnas vändplan. 

Roger beställer skylt ”Parkeringsförbud” eller liknande. 

Cyklar och kärror skall i möjligaste mån flyttas från diken i närheten av bryggan – 

inte minst med tanke på snöröjning. Mats H och Roger skall skriva en text på räcket 

för att uppmärksamma vikten av fritt tillträde till kajen för snöröjning.  

Roger ansvarar för att ta bort ett träd på vägen mot ångbåtsbryggan för att bereda 

plats för cyklar och containers. 

Diskussion om det ökade antalet fyrhjulingar och golfbilar. Vi har inga 

möjligheter att införa restriktioner. Årsmötet tillsatte en arbetsgrupp för att titta 

över trafiksituationen. Styrelsen inväntar rapporten från den. 

 

§ 4 Ekonomi 

Det finns ca 57 000 kr på postgiro och drygt 8 000 kr på bankgiro. Väntas in ca 200 

000 kr i medlemsavgifter. Ett litet antal Ramsöbor (ca 10 st) har underlåtit att betala 

medlemsavgiften – Ingrid kommer att ta kontakt med var och en av dem. 

Beslöts att styrelseledamöterna erbjuds en kurs arrangerad av Riksföreningen för 

vägföreningar, till en kostnad av 700 kr, som betalas av föreningen 

 

§ 5 Diskussion om hemsidan på Internet. 

Bilder och texter mailas till Göran som vidarebefordrar materialet till Rolle. 

Även mötesprotokollen skall mailas till Göran för att läggas ut på nätet. 

 

§ 6 Övriga frågor 

Ingrid reser till Sydamerika och återkommer om fem veckor (15 december). Under 

tiden träder Göran i som ordförande. 

 

 

Nästa sammanträde kommer att äga rum den 15 januari 2012 kl. 11.00-13.00  

 

Vid protokollet: 

 



 

Jackie Jakubowski 

 

 

Justeras av Mats B och Ingrid 

 

 

/……………./     /…………………./ 

 

 


