
Protokoll från KUMMELNÄS VÄGFöRENING's ordinarie föreningsstämma
söndag 29 januari 2012 i Kummelnäs Kapell, Saltsjö-Boo.

Deltagande: 57 fastigheter varav 4 st genom ombud.

Tre fullmakter att företräda annan medlem kan innehas per ombud, i enlighet med
föreningens stadgar.

1 Tiil ordförande för mötet valdes Per Reinolf.

2 fil sekreterare för mötet valdes Gun Mörkenstam.
Till justeringsmän för mötet valdes Karin Forslin och Kristina Rönblom.

3 Dagordningen fastställdes.

4 Stämman ansåg att sammanträdet var behörigen utlyst.

5 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 201'1 gicks igenom och lades till
handlingarna.

6 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 201 1 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 verksamhetså ret 201 1 .

I Styrelsens förslag angående utökning av antalet båtplatser vid
Kummelnäs Inre Brygga godkändes av stämman.

De två tillkommande platserna tilldelas inom gruppen sökande som
tidigare lämnat intresse för perioden 2011-2013.

9 En inkommen motion, från Rolf Ström, behandlades. För de fyra
yrkandena beslutade stämman enligt nedan:

Förslaget att ta bort genomfartshindret på Drottningvägen avslogs.

Korsningen Lövbergavägen/Kummelnäsvägen ska förses med
övergångsställe.

Yrkandena angående "högertrafik vid dagis" och "malpåseläggning av
gångbanorna vid Regentvägen och Viktoriavägen ansågs besvarade i och
med styrelsens redovisning.

10 Styrelsens förslag till arbetsplan för 2012 godkändes.

11 Stämman beslöt att behålla oförändrade arvoden till styrelsen (64.000 kr)
och revisorerna (1 .800 kr), exklusive sociala avgifter.

12 Styrelsens förslag till budget godkändes med tillägget 10000 kr för
ytterligare två båtplatser och 15000 kr för övergångsställe. i'llri/v, ',tl/
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Avsättning till "Underhålls- och förnyelsefond" beslutades att göras med
72.070 kr (retroaktivt för 2011) under 2012.
Avsättning till "Underhålls- och förnyelsefond" beslutades att göras med
87.203 kr (för 2012) under 2012.

'13 Debiteringslängden för 2012 fastställdes i enlighet med beslutad budget.

Utdebitering av årsavgiften fastställdes, vilket innebär:
- Permanentboende 1850 kr
- Fritidsboende 925 kr
- Obebyggd tomt och fastighet med huvudutfart mot allmän väg 185 kr
- Slitagefastigheter enligt respektive andelstal multiplicerat med 1850 kr

Sista betaldag för avgiften fastställdes till ONSDAG 29 FEBRUARI 2012,
i enlighet med förslaget i kallelsen.

14 Val av styrelsemedlemmar:

Styrelsen:
ledamot Anders Lundell
ledamot Gun Mörkenstam
suppleant AndersKuntsel

Victor Brott valdes till ordförande på ett år

Revisorer:
ordinarie Lars Nordström
suppleant Ann-Christine Jungmar

Valbered n ing:
sammankallande MatsBerg

lvar Häggblom

Omvaldes oå två år
Omvaldes på två år
Nyvaldes på två år

Omvaldes på två år
Omvaldes på två år

Omvaldes på ett år
Omvaldes på ett år

.,t Ä Övriga frågor (inga beslut under denna punkt),
följande frågor diskuterades/presenterades:
A) Fråga om att kommunen kommer att leda dagvatten från en del av
Vikingshillsvägen ner till Sågsjön besvarades av Anders Lundell.
B) Naturområdet kring Grävlingsberg visades på en karta som
skönhetsrådet sammanställt.
C) Några kompletterande frågor angående stämmopunkter besvarades.

Justerat protokoll hålls tillgängligt för medlemmarna
söndag 29 januari kl 19-20 hos Anders Lundell, Lövbergavägen 36 B,

och distribueras därefter till samtliga medlemmar per brev.
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