Protokoll fört vid styrelsemöte Ramsö Vägföreningen tisdagen den 1 mars
2011.
Plats: Löfströms allén 1, Sundbyberg
Närvarande: Jonas Moberg, Max Nyman, Göran Haglund, Ingrid Frideborgsdotter
§1. Mötet öppnas
Öppnade Jonas Moberg mötet

§2. Föregående protokoll
Godkände mötet föregående protokoll med justering att det ska stå fem ledamöter under paragraf
5b och inte fyra.

§3. Justeringsledamot utses
Utsågs Göran Haglund att justera protokollet

§4. Genomgång av föreningens ekonomi
Meddelade Göran Haglund att föreningen för närvarande har 43 594 kr på postgirokonto samt 8. 175
kr på sparkonto. Göran Haglund redogjorde därefter för att vi betalat snöröjning och sandning 40 000
kr och att vi betalt Eon AB för stoparbete 218 835 kr. Föreningen har också fått statligt bidrag på
36 537 kr.
§5. Ekonomisk orientering
Vägföreningsavgifterna kommer att skickas ut under mars till ca 200 delägare.
Göran undersöker vår skuld till Lennart Edenborg och kommer med ett förslag om detta till nästa
möte.
Jonas och Göran stämmer av periodiseringsfonden och balansräkningen.

§6. Vinterväghållning
Det har varit den värsta snövintern på många år. Hittills är 136 vinterväghållningstimmar debiterade.
Flera timmar kommer att tillkomma. Snöröjningen fungerar bra nu, med vissa inkörningsproblem i
början. Önskemål framkom om att endast sanda halva vägen så att pulkor, skidor och sparkar kan åka
på den sandfria delen. Ingrid framför detta till Mats.
§7. Skötselplan med panering av åtgärder (potthål, Ramsö trappor, sladdning, grusning, förstörda
dräneringar)
Styrelsen beslutar att ta ett strukturerat grepp om vägunderhållet. Trafikverket kommer att besöka
Vägföreningen 2012‐2013. De ger konsultation och rådgivning om hur vägarna ska skötas. Max
berättade att han räknat antal potthål från Ramsöholm till Ramsöbrygga. Det var över 100 st.
Max kollar upp om en expert kan hjälpa oss att ta fram en skötselplan för vägarna. Det ekonomiska
taket är 20 000 kr.

§8. Stämningen
Göran har inget nytt att meddela. Jonas har tagit emot delgivningen.

§9. Information och Web
Max har skickat info till Anneli och Jonas har skickat föreningens stadgar till Rolle. Göran skriver en
text om att vi tjänat 1000 kronor på att använda energisparlampor och skickar till Rolle.

§10. Belysning underhåll
Två lampor har varit trasiga. Styrelsen diskuterade vad det finns för rutinger för att byta lampor.
Lamporna är E27 med vanlig stor glödklotsfattning. Beslutades att Max ber Mats att köpa in 10
lampor och byta ut dem vid behov.

§11 Arvode till styrelsemedlemmar
Ingrid har kollat upp föreningarna på Ramsö och deras styrelsearvoden. Samfällighetens ledamöter
har inga arvoden och fastighetsägarföreningen har 980 kr/år till samtliga ledamöter. Ingrid får i
uppgift att kolla upp hur arvodena ser ut hos andra vägföreningar till nästa möte.

§12 Styrelsens kompetensutveckling
Göran vill gå en kompetensutveckling för kassörer. Han kollar upp det. Ingrid ska anmäla sig till
vägföreningsutbildning. Vill Anneli gå den utbildningen är hon välkommen att anmäla sig också.
Övriga kommer med förslag till nästa möte.

§13 Övriga frågor
Ingrid har köpt en låst brevlåda och Roger har satt upp den vid Länkarna.
Jonas bjuder in suppleanterna Kerstin, Roger och Mats till nästa möte.
Ingrid föreslog att Vägföreningen skulle släcka ner belysningen under Earth Hour. Förslaget avslogs.
Diskuterades parkeringen vid båtbryggan. Varit väldigt mycket fyrhjulingar och endel golfbilar under
vintern. Vi tar upp frågan vid nästa möte.

§14 Nästa och kommande möten
Nästa möte är den 8 maj klockan 11. Ingrid föreslog ändrad tid till klockan 18 så att hon skulle kunna
vara med. Frågan ställs i mail om vi kan ändra tiden.
Möte den 17/7 och årsmöte den 28/8. Ingrid ville ändra julidatumet. Tas upp vid nästa möte.

§15 Ordförande avslutade mötet

Stockholm som ovan
Vid protokollet
Ingrid Frideborgsdotter

Justeras
Göran Haglund

