
Protokoll från KUMMELNÄS VÄGFORENING's ordinarie föreningsstämma söndag
30 januara 20ll i Kummelnäs Kapell, Saltsjö-Boo.

Deftagande:72 fastigheter varav 14 st genom ombud.

Tre fullmakter aft foreträda annan medlem kan innehas per ombud, i enlighet med
föreningens stadgar.

1 Till ordförande för mötet valdes Per Reinolf.
Till sekreterare för mötet valdes Tommy Lundberg.

2 Tilljusteringsmän för mötet valdes lvar Häggblom och Peter Zethraeus.

3 Dagordningen fastställdes.

4 Stämman ansåg att sammanträdet var behörigen utlyst.

5 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2010 gicks igenom och lades till
handlingarna.

6 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2O1O gicks igenom
och lades till handlingarna.

7 Revisionsberättelsen föredrogs.
Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa den
förelagda balansräkningen, att överföra nettoresultatet i ny räkning samt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

8 Sex inkomna motioner behandlades. Tre kommer från samma avsändare.
Stämman ansåg efter diskussion att motionen från Mats Enberg m.fl.

angående Rensätravägen ansågs besvarad.

Motionen från Mats Enberg m.fl. om förbättrad trafiksäkerhet godkändes
med förtydligandet att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan och komma
med ett förslag till nästa års arbetsplan för stämman att ta ställning till.

Motion från Enberg m.fl. angående Atgarder Sågsjöhöjden efter
diskussion ansågs behandlad.

Motion från YIva Gom6r angående vattensamling på vägen mellan
fastigheterna på Sergelvägen 17 och Sergelvägen 22. Stämman ansåg
efter diskussion motionen vara behandlad.

Motion från Rolf Ström. Motionen saknar yrkanden. Stämman ansåg
motionen vara behandlad.

Motion från Björn Lindblom angående vägbelysning. Stämman avslog
motionen.

I Styrelsens förslag till arbetsplan för 2011 godkändes.



10 Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att begära
lantmäteriförrättning för att bilda sektioner för att bilda sektioner för
utförande inom område F och G.

11 Stämman beslutade att vägombyggnationer med anledning av nya
detaljplaner för planområdena F respektive G ska hanteras av sektionerna
inom l(/F, sektionernas ekonomi ska vara helt skild från vägföreningens
övriga ekonomi tör drift och underhåll. KVF:s styrelse hanterar
sektionernas verksamhet.

12 Stämman beslutade att arvoden till styrelsen höjs med 6 000 kr till totalt
64.000 kr att fördela inom styrelsen. Stämman beslutade vidare att
arvoden till revisorerna förblir oförändrat (1.800 kr), Sociala avgifter
tillkommer.

13 Stämman beslutade att justera den framlagda budgeten med + 300 000 kr
för utuidgat vinterunderhåll.

Uttag ur "Underhålls- och förnyelsefond" beslutades att göras med
100 000 kr under 2411.

Debiteringslängden för 2011 fastställdes i enlighet med beslutad budget.

14 Utdebitering av årsavgiften fastställdes, vilket innebär:
- Permanentboende 2450 kr
- Fritidsboende 1225 kr
- Obebyggd tomt och fastighet med huvudutfart mot allmän väg 245 kr
- Slitagefastigheter enligt respektive andelstal multiplicerat med 2450 kr

Sista betaldag för avgiften fastställdes till MANDAG 28 februari 2011,
i enlighet med förslaget i kallelsen.

15 Val av styrelsemedlemmar:

Styrelsen:
ledamot Victor Brott Omvaldes på två år
ledamot Annica ring Omvaldes på två år
ledamot Tommy Lundberg Omvaldes på två år
Suppleant Alexandra Wendt Omvaldes på två år

Victor Brott valdes till ordförande på ett år

Revisorer:
ordinarie Marianne Malmström Omvaldes på två år

Valberedning:
sammankallande Mats Berg Omvaldes på ett år

lvar Häggblom Nyvaldes på ett år

16 Övriga frågor (inga beslut under denna punkt)



Skönhetsrådet består av Maria Håård, lvar Häggblom och Gunilla
Häggblom. Det går bra att kontakta Maria Håård om man vill vara med
och diskutera dessa frågor.

Kontaktuppgifter: Maria Håård, Näckrosvägen 1,
haard.desiqn@qmail.com, tel: 0704254597 .

Följa nde fråg or d iskuterades/presenterades :

A) Fastighetsdomstolens utslag om platsmarken Grävlingsberg.
B) Steniga backens belysning.
C) Hattstugevägen. V.em ansvarar om någon halkar på vägen. ldag
saknar de underhåll. Agaren (kommunen) ansvarar dock för sin mårk. Den
blir dock snart planfagd.

17 Justerat protokoll hålls tillgängligt för medlemmarna
måndag 31 januari kl 19-20 hos Anders Lundell, Lövbergavägen 36 B,
och distribueras därefter till samtliga medlemmar per brev.
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