Protokoll fört vid styrelsemöte Ramsö Vägförening söndagen den 8e maj
2011.

Plats: Hemma hos Max Nyman, Ramsö
Närvarande: Jonas Moberg, Ingrid Frideborgsdotter, Göran Haglund, Max
Nyman, Anneli Rogeman

1. Sammanträdet öppnas

Öppnade ordförande Jonas Moberg mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare
Valdes Max Nyman till justeringsman och Anneli Rogeman till mötets sekreterare.

3. Fastställelse av dagordningen samt övriga frågor
Fastställde mötet dagordningen. Tre övriga frågor anmäldes: Lennart Edenborgs lön,
fyrhjulingarna samt åtgärder& kostnader resterande del av året.

4. Föregående protokoll
Godkände mötet föregående protokoll
5. Genomgång av föreningens ekonomi
Göran Haglund redogjorde kortfattat för föreningens ekonomi. På postgirokontot finns för
närvarande sek: 159.225. På sparkontot sek: 8.175. Beträffande medlemsavgiften har nu 193 (av
201) betalt in årets avgift.
Mötet beslutade att ha en mer detaljerad genomlysning av ekonomin på nästa möte.

6. Redovisning av tekniskt utlåtande från Tyresö Vägkonsult

Föredrog Max Nyman Tyresö Vägkonsults tekniska utlåtande. Styrelsen kunde också ta del av
filmad intervju med konsult Leif Kronkvist på plats. Efter diskussion beslutades att:
-

Max tar reda på vem som ansvarar för öns diken; föreningen eller fastighetsägarna?

-

Dela upp arbetet i två delar: a) dikes‐och slyrensning och luftröjning samt b) kanterna på
vägarna

-

Nästa års vårrustning måste vara klar till nästa års grovsopshämtningsdag

-

Jonas kontaktar Varvsvägsfamiljen beträffande problemen där

7. Skötselplan, arbetsgång
Beslutades att Max Nyman driver Projektet Skötselplan – åtgärder, tidpunkter, kostnader. Till
nästa möte framlägger han ett förslag till detsamma. Övriga ledamöter är Max tillhanda för all
hjälp när han så ber om detsamma.
8. Vägunderhåll, avstämning av utförd vinterväghållning
Sammanfattningsvis konstaterades att medlemmarna varit något missnöjda i början men mycket
nöjda i slutet av årets vinterväghållning. Styrelsen konstaterade sig nöjd med upphandling och
entreprenör
9. Belysningsnätet
Konstaterade styrelsen att elräkningen minskat med en tredjedel efter byte till energisnåla
lampor. Två lampor gick sönder i vintras och byttes ut.
10. Stämningen
Margareta Vikström begärde via sin advokat Henrik Warnke om anstånd till den 30/3 2011,
Tingsrätten meddelade att framställningen beviljades men att ytterligare anstånd ej kunde
påräknas. Någon ytterligare information/dokumentation har ej inkommit till föreningen sedan
den 23e mars.
11. Information och Web
Anneli Rogeman fick i uppdrag att tala med Rolle angående ytterligare information på vår
hemsida. Beslutades att filmerna med Max´ intervju med Leif Kronkvist ska visas på årsmötet. Vi
försöker dessutom få till stånd att Ramsöberg hänvisar till oss på sin hemsida (och vice versa
naturligtvis).
12. Styrelsens kompetensutveckling
Ingrid Frideborgsdotter bokar in Vägföreningskurs (den som Max Nyman har gått) vid lämpligt
tillfälle. Göran Haglund undersöker möjligheterna till kassörsutbildning.
13. Arvode till styrelsemedlemmar

Punkten bordlades till nästa möte.
14. Planering inför årsmötet
Årsmötet beslutades äga rum den 4e september. Anneli ansvarar för att papper om huruvida
medlemmen ger sitt medgivande till att i framtiden skicka kallelsen via mejl, kommer med själva
kallelsen. Medgivande till kallelse till årsmöte via epost publiceras även på hemsidan. Mötet
konstaterade att utskicken bör färdigställas runt den 4e augusti för att nå medlemmarna i
stadgeenlig tid. Dagordning etc spikas på nästa styrelsemöte.
15. Övriga frågor
a. Lennart Edenborgs lön. Beslutades att sek 15.000:‐ ska utbetalas till Lennart Edenborg för
tidigare nedlagt men ej betalt arbete.
b. Konstaterades att antalet fyrhjulingar ökat kraftigt under året.
c. Sammanfattades föreningens akuta åtgärder och sammanhängande kostnader fram till och
med årsskiftet: (snöröjning: 25 000, vägkonsult: 7 000, grus (beställning): 25 000, grus
(arbetet); 10 000, elräkningar: 10 000, sandningsgrus: 10 000, höstupprustning: 30.000).
Konstaterades att det återstår ungefär 30 000 i reserv under 2011 efter ovanstående
åtgärder.

16. Nästa möte
Nästa möte äger rum söndagen den 17e juli hos Jonas Moberg. Ledamöterna ombads emellertid
även hålla torsdagkväll den 21 juli ledig ett tag (ordförande återkommer med definitivt besked
inom kort).
17. Mötet avslutas
Avslutade ordförande Jonas Moberg mötet och tackade Max Nyman för kaffe och hallontårta.
Ramsö som ovan

Jonas Moberg

Justeras: Max Nyman

Anneli Rogeman

