Protokoll fört vid styrelsemöte Ramsö Vägföreningen torsdag den 2
december 2010.
Plats: Arbetargatan 21 (Anneli Rogemans bostad) Stockholm
Närvarande: Jonas Moberg, Max Nyman, Göran Haglund, Ingrid Frideborgsdotter, Anneli Rogeman
§1. Mötet öppnas
Öppnade Jonas Moberg mötet
§2. Föregående protokoll
Godkände mötet föregående protokoll
§3. Justeringsledamot utses
Utsågs Ingrid Frideborgsdotter att justera protokollet
§4. Genomgång av föreningens ekonomi
Meddelade Göran Haglund att föreningen för närvarande har 32.146:‐ på postgirokonto samt
206.546:‐ på sparkonto. Göran Haglund redogjorde därefter för väntade fakturor: El, försäkring,
ersättning L Edenborg, med mera. GH meddelade slutligen att föreningens likviditet är god.
§5. Uppföljning av årsmötesfrågor
Styrelsen gick igenom de frågor som lämnats under årsmötet:
a) Eventuell ökad ersättning till styrelse och revisorer. Gavs Ingrid Frideborgsdotter i uppdrag
att ta reda på en handfulls liknande föreningars ersättningar till styrelseledamöter och
revisorer, till nästa möte.
b) Eventuellt minskat antal ledamöter i föreningen. Konstaterade styrelsen att årsmötet
föreslagit, och beslutat, att antalet suppleanter ska minska. Nu väntar samma beslut på nästa
årsmöte innan det kan genomföras. Därefter kommer alltså styrelsen att bestå av fyra
ledamöter plus en suppleant, samt en revisor och en revisorssuppleant.
c) Ingår skötsel av Ramsö trappor i vägföreningens uppdrag? Styrelsen konstaterade att svaret
är ja beträffande all väghållning förutom vinterväghållningen av trapporna. Vidare
konstaterades att trappornas skick måste åtgärdas så snart snön är borta. Göran Haglund
samt Max Nyman håller i ärendet tills vidare.
§6. Stämningen.
Ramsö Vägförening har erhållit en stämningsansökan som emellertid sänts till fel adress. Styrelsen
beslutade bordlägga frågan till nästa möte. Under tiden undersöker Göran Haglund ärendet närmare.
§7. Lågt nedhängande grenar, potthål samt förstörda diken.
Meddelade Max Nyman att han och Mats Hargell gått igenom samtliga lågt hängande grenar över
vägarna på ön. De har även talat med berörda fastighetsägare. Beslutades att Ingrid Frideborgsdotter
undersöker möjligheterna att anskaffa en skylt angående höjden på nedhängande grenar.
Max Nyman meddelade att det för närvarande finns runt 100 stycken potthåll från Ramsöholm till
Ramsö Brygga samt att det bör ta en dag och två man att åtgärda hålen. Styrelsen beslutade åtgärda
detta till våren. Under tiden undersöker Max Nyman ungefärliga kostnaden av detsamma.
Containrar med mera har förstört dräneringen kring diken runt ett par fastigheter. Beslutades att
Jonas Moberg kontaktar berörda ägare så att dikena återställs.
§8. Hemsidan

Max Nyman meddelade att han talat med Rolle Pettersson angående uppdatering av hemsidan och
att densamme lovat göra detta till en kostnad om 1000:‐ plus moms. Beslutade att styrelsen mejlar
information till Anneli Rogeman som ser över det hela språkligt och sedan vbf det till Rolle. Max
Nyman påtog sig dessutom att intervjua Mats Hargell samt ordna foto på honom och därefter skicka
text&bild till Anneli Rogeman. Jonas Moberg åtog sig att mejla stadgar till Rolle Pettersson
§9. Övriga frågor.
Konstaterade ledamöterna att sandningen, vasskapningen samt vinterväghållningen nu var
åtgärdade.
Diskuterades ersättning till Lennart Edenborg (se årsmötesprotokollet). Beslutades att Max Nyman
och Jonas Moberg införskaffar underlag från Edenborg till att börja med.
Max Nyman redogjorde för den kurs i Vägföreningskunskap som han deltagit i. Bland mycket annat
(mycket matnyttigt) informerades där att kallelse via e‐mail till årsmöte kan godtas om medlem
begär detsamma, att en röst per fastighet är vad som gäller på årsmöten ( ej en röst per person).
Max Nyman anbefalldes varmt boken Anvisningar för Enskild Väghållning.
Ingrid Frideborgsdotter åtog sig att införskaffa en låsbar brevlåda i Ramsö Vägförenings namn att
sättas upp intill Kustbohemmet. Hon åtog sig dessutom att ändra Ramsö Vägförenings adress.
Jonas Moberg förbereder en flerårsplan för väghållningen på Ramsö.
Göran Haglund aktualiserade att vissa medlemmar endast betalar för en tomt trots att de äger två
eller flera tomter. Styrelsen konstaterade att det är en avgift per hus och tomt som gäller. Jonas
Moberg dubbelkollar detta och tar åter upp frågan på nästa möte.
§10. Nästa och kommande möten
Beslutades nästa styrelsemöte äga rum den 1 mars och följande:
8 maj
17 juli
28 augusti (= årsmötet)
§11 Mötet avslutas
Avslutade Jonas Moberg styrelsemötet.

Stockholm som ovan,

Anneli Rogeman (sekr)

Ingrid Frideborgsdotter (just)

Jonas Moberg (ordf)

