
Protokoll frin KUMMELNAS VACfOnENING's ordinarie f6reningsstAmma
torsdag {4 juni 2007 i Kummelnls Kapell, Saltsj<i-Boo.

Ndrvarande: 82 fastigheter varav 14 st genom ombud.

Tre fullmakter att foretrdda annan medlem kan innehas per ombud, i enlighet med
foreningens stadgar.

1 Till ordfdrande for motet valdes Per Reinolf.
Till sekreterare for m6tet valdes Gun M6rkenstam.

2 Tilljusteringsmdn fdr m6tet valdes Martin Skoog och lvar Hiiggblom.

3 Dagordningen faststiilldes.

4 Stdmman ansAg att sammantrddet var beh6rigen utlyst.

5 Styrelsens berdttelse for verksamhetsdret 2006 f6redrogs och lades till
handlingarna.

6 Den ekonomiska redovisningen for verksamhetsAret 2006 fdredrogs och
lades till handlingarna.
Stdmman beslutade att den detaljerade redovisningen av 'vissa
kostnadskonton" som p6gAtt 1999-2007 kan upph6ra.

7 Revisionsberdttelsen fdredrogs.
Stdmman beslot i enlighet med revisorernas forslag att faststdlla den
forelagda balansrdkningen, overfora nettoresultatet i ny rdkning samt att
bevi lja styrelsen ansva rsfrihet f6r verksam hetsA ret 2006.

8 Styrelsens forslag "Andring av rdkenskapsperiod / stadgedndring"
godkdndes av stdmman ienlighet med fOrslaget.
Extra fdreningsstdmma ska hAllas torsdag 30 augusta 2007 for att
bekrdfta stadgedndringarna. Styrelsen f6r avgdra om kallelse ska
skickas direkt tillsammans med detta protokoll eller separat i augusti.

9 Styrelsens fdrslag "Justeringar/moderniseringar av stadgarna"
godkdndes av stdmman i enlighet med forslaget.

10 Styrelsens forslag "Overenskommelse med Vdrmd6 kommun etc."
godkiindes av stdmman i enlighet med fdrslaget. Fdrslag till avtalstexter
fanns inte klara vid tidpunkten fdr stdmman, Vdrmd6 kommun har dnnu
inte kommit sA lAngt i sin detaljprojektering att underlag till vad som ska
avtalas finns klart.
| Overenskommelsen med Vdrmdd ska styrelsen verka for att
framkomligheten pA vdgarna blir sA god som mojligt under byggtiden.



11 De tvA inkomna motionerna behandlades gemensamt "vag for vdg":
- Lovbergavdgen & Kummelndsvdgen (KVF's delar):
Styrelsens forslag till beslut bifolls av stdmman.
- Drottningvdgen:
Styrelsens forslag till beslut bifolls av stdmman.
- Solviksvdgen;
Yrkandet i Lars & Maria Nordstr6ms motion bifolls av stdmman,
Stdmman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att "utreda en lOsning for
begrdnsning av trafiken pA Solviksvdgen" och l6gga fram f6rslag till den
extra foreningsstdmman 30 augusti 2007,
Motionen om avstdngning med bom/bommar pi Solviksvdgen avgjordes
med votering och bifolls med rdstsiffrorna 44 filr och 21 mot .

Styrelsens fdrslag till arbetsplan for 2007 godkdndes av stdmman.

Stdmman besldt om ofdrdndrat arvode till styrelse och revisorer pA
48.000 kr respektive 1.800 kr, exklusive sociala avgifter.

Styrelsens fdrslag till budget, debiteringsliingd och utdebitering fdr 2047
faststiilldes.
- Permanentboende 1500 kr (minus 500 kr kommunalt bidrag = 1000 kr)
- Fritidsboende 750 kr
- Obebyggd tomt och fastighet med huvudutfart mot allmdn vdg 150 kr
- Slitagefastigheter enligt respektive andelstal multiplicerat med 1500 kr

Sista betaldag fdr avgiften faststdlldes till LORDAG 30 JUNI 2006,
ienlighet med f6rslaget i kallelsen.
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15 Val av styrelsemedlemmar:

Styrelsen:
ledamot Victor Brott
ledamot Annica Ring
ledamot Tommy Lundberg
suppleant Alexandra Wendt

Victor Brott valdes till ordfdrande p6 ett 6r

Revisorer:
ordinarie Marianne Malmstrdm
ordinarie Bernt Jakobsson

Omvaldes pA tv6 Ar
Omvaldes pi tvA Ar
Omvaldes p6 tv6 6r
Nyvaldes pA tvA 6r

Omvaldes pA tvi Ar
Fyllnadsvaldes pd ett 6r

Valberedning:
sammankallande Erik Eng Omvaldes pi ett Ar

Mats Berg Omvaldes pA ett 6r
Ami Ldnnberg Omvaldes pi ett 6r

Lottning av bitplatser vid Kummelnds Inre Brygga f6r 2008-2010
genomfdrdes med draning.
Resultat, platsl: Per Alenius, plats 2: llkka Soyni, plats 3: Jonas
Askergren, plats 4: Anna & Peter Sj6gren, plats 5: Magnus Malmnds
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Ovriga frAgor (inga beslut under denna punkt),
f6lj a nde frAgor d iskuterades/p resenterades :
A) Parkering vid korsningen Kummelndsvdgen/Ldvbergavdgen

Justerat protokoll h6lls tillgdingligt for medlemmarna
fredag 15 juni kl 19-20 hos Anders Lundell, Lovbergavdgen 36 B,
och distribueras ddrefter till samtliga medlemmar per brev.

Gun M6rkenstam

v

Justeras: Justeras: I/; z i"-&l" ' 
(Pzo'& 

z 
rrLr Haggbromt 

M".tin St<oof 
,/


