
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Ramsö vägförening 

Den 21 Juni 2012 hos Ingrid Frideborgsdotter 

 

Närvarande: Ingrid Frideborgsdotter Styrelseordförande 

Ulf Denkert Ledamot. Göran Haglund Kassör. Göran Agerberg Ledamot. 

Frånvarande: Jackie Jakubowski Sekreterare 

 

1. Mötet öppnades av ordförande 
2. Dagorningen godkändes. 
3. Ingrid Frideborgsdotter och Ulf Denkert valdes till justeringspersoner. 
4. Max Nyman kom och berättade om valberedningens arbete som består av 

Max Nyman, Ylva Kjellberg, Annelie Rogeman samt Gunilla Odin. Ulf 
Denkert sitter kvar ett år till. Göran Agerberg har inte bestämt sig för att 
stanna. Göran Haglund kommer att sluta. Jackie Jakubowski sitter ett år 
till samt Orförande Ingrid Frideborgsdotter är vald på ett år och beredd att 
sitta en period till. Valberedningen efterlyser mer Genusperspektiv, fler 
kvinnor i föreningen samt gärna någon eller fler från Ramsöberg och 
gärna fler yngre personer. 

5. Rapport från trafikgruppens arbete av Maria Palm.. Trafikgruppen har inte 
kommit fram till något konkret förslag, det diskuteras fram och tillbaka 
vad man kan förbjuda eller inte, fyrhjulingar, parkeringsplatser nere vid 
vändplanen nere vid Ramsö brygga. Om man skall lägga ett förbud måste 
man införa enskilda vägar och därmed förlora statliga bidrag på drygt 
42 000 kr. Styrelsen väntar på ett nytt konkret förslag innan åtgärder 
vidtas. 

6. Samfälligheternas ordförande Maria Palm redogjorde för 
samfälligheternas arbete. Ett förslag är att ha samma styrelse för 
Vägföreningen samt samfällighetsföreningen. Frågan lyfts på årsmötet. 

7. Genomgång av föregående protokoll. Godkändes utan anmärkningar. 
8. Kassören Göran Haglund redovisar ekonomin. Efter en snäll vinter så 

finns det på PG Kontot 92 127,23 kr samt BG Kontot 8 352 kr. Det är ca 6 
stycken som fortfarande ej betalt medlemsavgiften, dessa skall kontaktas 
med ett krav. Annars anmälan till kronofogden / Inkasso. 



9. Vägarbeten är i det mesta åtgärdade och potthålen är lagade. Vägarna är i 
hyggligt skick. 

10. Vi måste vara ute i god tid före Årsmötet, Verksamhetsberättelse skall 
göras av Ingrid tillsammans med Jackie. Kassören skall ha skapat resultat 
och balans rapporter i god tid till revisorerna minst en månad före 
årsmötet. 

11. Ulf Denkert blir kontakt person gentemot Mats Hargrell om vägarna. 
12. Övriga frågor. Att vi undersöker kostnad av inköp av sandficka för 

sandningsgrus för att underlätta vintergrusningen. Undersöka en bra plats 
där vi kan ha vår sand. Förslag vid Gustavssons lada, skall undersökas. 
Ulf och Göran A tittar på en 3 årig skötselplan. 

13. Nästa möte: Årsmötet den 26 augusti.   

 

Vid protokollet 

 

Göran Haglund 

 

Justeras av Ingrid och Ulf 

 

 

---------------------------------               -------------------------- 


