
Protokoll från KUMMELNÄS VÄGFÖRENING´s ordinarie föreningssammanträde 
den 15 juni 2003 i Kummelnäs Kapell, Saltsjö-Boo. 
 
Närvarande: 57 fastigheter varav 8 genom ombud. 
 
Tre fullmakter att företräda annan medlem kunde innehas per ombud, i enlighet med 
föreningens stadgar. 
 
1 Till ordförande för mötet valdes Per Reinolf. 

Till sekreterare för mötet valdes Gun Mörkenstam. 
 
2 Till justeringsmän för mötet valdes Anders Wickberg och Peder Norrby. 
 
3 Dagordningen fastställdes. 
 
4 Stämman ansåg att sammanträdet var behörigen utlyst. 
 
5 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2002 föredrogs. 

 
6 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2002 föredrogs. 
 
7 Revisionsberättelsen föredrogs, två påpekanden gjordes: 

- att verksamhetsåret 2002 startade 1 april 2002 och inte 1 januari som 
det felaktigt angetts i revisionsberättelsen. 
- tillägg från revisorerna: ”Revisionen har utförts enligt god revisionssed.”  
Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa den 
förelagda balansräkningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2002. 

 
8 Styrelsens förslag till arbetsplan för 2003 godkändes av mötet. 
 
9 Stämman beslöt om oförändrat arvode till styrelse och revisorer på 

48.000 kr respektive 1.800 kr, exklusive sociala avgifter. 
 
10 Styrelsens förslag till budget för år 2003 fastställdes av stämman likaså 

den framlagda debiteringslängden. 
 
11 Styrelsens förslag till utdebitering för 2003 fastställdes. 

- Permanentboende 1200 kr 
- Fritidsboende 600 kr 
- Obebyggd tomt och fastighet med huvudutfart mot allmän väg 120 kr 
- Slitagefastigheter enligt respektive andelstal*1200 kr  
 
Sista betaldag för avgiften fastställdes till 30 JUNI 2003,  
i enlighet med förslaget i kallelsen. 

 
12 En motion till årsmötet från Rolf Ström behadlades. Utöver vad som i 

kallelsen redovisats som styrelsens svar på motionen så har en 
vägnamnskylt ”Regentvägen” beställts. Motionen ansågs besvarad efter 
diskussion på mötet. 



 
 
 
13 Val av styrelsemedlemmar: 

 
Styrelsen:  
ledamot Victor Brott   Omvaldes på två år 
ledamot Annika Ring   Omvaldes på två år 
ledamot Mats Berg   Omvaldes på två år (tidigare suppl.) 
suppleant Tommy Lindberg  Nyvaldes på två år 
 

 Victor Brott valdes till ordförande på ett år 
 
Revisorer: 
ordinarie Marianne Malmström Omvaldes på två år 
 
Omval av Ann-Christine Jungmar har felaktigt angivits i kallelsen, hennes 
mandattid utgår dock först 2004. 
 
Valberedning: 
sammankallande Harri Kanerva Valdes på ett år 
   Lennart Nilsson Valdes på ett år 

 
14 Övriga frågor (inga beslut under denna punkt), 
 följande frågor diskuterades/presenterades: 
 A) Referensgruppen för ”Söder Grävlingsberg & Grävlingsberg” redovisade sitt 
     arbete och uppmanade medlemmarna att kontakta politikerna i Boo    
     Områdesnämnd för att direkt framföra sina åsikter i detaljplanefrågor. 
 B) Bryggan vid Kummelnäs Inre, förslag ställdes av Rolf Ström om att vända 
     skylten med regeler för tillfällig förtöjning som att den syns från sjön.  
     Styrelsen lovade att genomföra detta. 
 
15 Justerat protokoll hålls tillgängligt för medlemmarna söndag 15 juni kl 18-19 

hos Anders Lundell, Högabergsvägen 6, och distribueras därefter till samtliga 
medlemmar per brev. 

 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
 
Gun Mörkenstam   Per Reinolf 
 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
Anders Wickberg   Peder Norrby 


