
Styrelsens svar till motionerna och förslag till behandling 
 
Tre motioner som ska behandlas på stämman har inkommit. 
 
 
MOTION 1, från Rolf Ström 
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• Styrelsen anser att beslutsfrågan är klar och att styrelsen respekterar medlemmarna. 
• Vägunderhållet i vissa avseenden är inte enligt styrelsens egen önskan men är, som det är, 

beroende av det läge som råder på vägarna p.g.a.. kommande VA- nedläggning etc. 
• Styrelsen anser att informationen, som delges medlemmarna är bra och styrelsen ställer sig bakom 

detta medföljande infoblad. 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen avslås 
 
 
MOTION 2, från Tore Kellqusit m.fl. angående Stadgeändringar 
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• Rösträttsordningen vid föreningsstämma regleras i Lagen om förvaltning av samfälligheter i 49§, 
och är alltså inte en stadgefråga. 

• 1 månad (15 dec) skulle bara ge styrelsen alldeles för kort tid för utredning och ställningstagande 
eftersom minst 3 veckor går åt för tryckning och den stadgeenliga framförhållningen. 
Motionstiden kan dock om stämman så önskar minskas till 2 månader (15 nov), vilket styrelsen 
bifaller, dock måste stadgeändringen ske enligt gällande regler och blir aktuellt för medlemmarna 
först inför årsmötet 2010 om inte en extra stämma utlyses. Styrelsen ställer sig dock frågande till 
varför ingen tog upp frågan om sista dag för motioner vid någon av stämmorna 14 jun & 30 aug 
2007, just denna punkt var ju då föremål för ändring med anledning av det ändrade 
verksamhetsåret. 

 
Förslag till beslut 
 
Yrkande 1 (rösträttsordning) avslås, yrkande 2 (tid för motionsinlämning) lämnas till stämman för beslut 
efter diskussion. 
 
 
MOTION 3, från Tore Kellqusit m.fl. angående Solviksvägen 
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• Styrelsen har inget att invända mot att utredningsuppdraget tas bort när nu de två mest effektiva 
alternativen avslogs av extrastämman. 

• Däremot är det inte tänkbart att i princip förbjuda styrelsen att vidta åtgärder på Solviksvägen 
under en icke tidbestämd period. Ingen vet vare sig vad som kan hända eller tänkas behövas, eller 
när en ny detaljplan antas och vinner laga kraft. 

 
Förslag till beslut 
 
Första delen av yrkandet (utredningsuppdraget) bifalls, andra delen av yrkandet (avvakta åtgärder) avslås. 


