
Protokoll fran KUMMELNAS VAGFORENING's ordinarie f6reningsst:imma tisdag
29 ianuari 2008 i Myrsjdskolans matsal, Saltsj6-Boo.

Narvarande: 65 fastigheter varav 14 st genom ombud.

Tre fullmaKer aft fdretrada annan medlem kan innehas per ombud, i enlighet med
foreningens stadgar.

'l Till ordfdrande for motet valdes Per Reinolf.
Till sekreterare f6r mtitet valdes Gun M6rkenstam.

2 Tilljusteringsmen fdr motet valdes lvar Haggblom och Lars Nordstrom.

3 Dagordningen faststalldes.

4 Stamman ansag att sammantradet var behorigen utlyst.

5 Styrelsens berattelse for verksamhetsaret 2007 foredrogs och lades till
handlingarna.

6 Den ekonomiska redovisningen for verksamhetsaret 2007 foredrogs och
lades til l handlingarna.

7 Revisionsberattelsen fdredrogs.
Stamman besldt i enlighet med revisorernas forslag att faststalh den
forelagda balansrgkningen, overfora nettoresultatet i ny rakning samt att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet fdr verksamhetseret 2007.

I Styrelsens forslag "Policy for Underhells- och fdrnyelsefond" godkdndes
av stemman i enlighet med forslaget.

I Styrelsens forslag "Tillfdllig extra slitageersattning" godkendes av
stamman i enlighet med fdrslaget. Skall gella fran och med 29 januari
2008, beloppet kommer att ligga iintervallet 0-6000 kr (medeltal 3000 kr)
for byggnation av en normalvilla.

10 Rolf Strom drog tillbaka sin motion.

11 Motionen fren Tore Kellquist m.fl. angaende stadgeendringar avslogs,
Tore Kellquist reserverade sig dock mot att inte tiden fdr motionsinlamning
andrades.
Rdstaftsordningen pa stamma regleras i Lagen om fdrvaltning av
samfalligheter iS49, som har lydelsen:
"R1stberattigad medlem, som er nervarande vid fdreningsstAmma, har,
oavseft om han Ager en eller flen delAgadastigheter, en rdst. I frega som
har ekonomisk betydelse skall medlemmamas rdstetal i stAllet bertiknas
efter delegartasfighetemas andelstal, om medlem beger det. Dock fer
medlems rostetal ej dverstiga en femtedel av det sammanlagda rbstetalet
for samtliga naNarande rostberettigade medlemmar."
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12 Motionen fran Tore Kellquist m.fl. angeende Solviksvagen beslutades
enligt styrelsens fOrslag vilket innebar att tidigare beslut (14 juni 2007) om
utredning om 'lrafikbegransande atgarder pa Solviksvegen" togs bort,
dgremot har styrelsen kvar sitt fulla beslutsansvar fdr eventuella atgerder.
Tore Kellquist samtyckte till beslut enligt styrelsens fdrslag.

13 Styrelsens forslag till arbetsplan for 2008 godkandes av stamman.

'14 Stalmman besldt att hoja arvodet till styrelsen enligt foreslaget till 58.000 kr
samt behalla arvodet oforandrat for revisorerna oe 1.800 kr. exklusive
sociala avgifter.

15 Styrelsens forslag till budget godkendes och debiteringsldngden f6r 2008
fast$elldes.

16 Styrelsens forslag till utdebitering for avgiften faststalHes, vilket innebar:
- Permanentboende 1500 kr (minus 500 kr kommunalt bidraS = 1000 k0
- Fritidsboende 750 kr
- Obebyggd tomt och faslighet med huvudutfart mot allmen veg 150 kr
- Slitagefastigheter enligt respeKive andelstal multiplicerat med 1500 kr

Silta bot ldag for avgiften faststelldes till FREDAG 29 FEBRUARI 2008,
i enlighat med forslaget i kallelsen.

17 Val av styrelsemedlemmar:

Styrelsen:
ledamot Anders Lundell Omvaldes Da tva ar
ledamot Gun Morkenstam Omvaldes Da tva ar
suppleant Jonny Lofstrom Omvaldes pA tve er

Victor Broft valdes till ordforande Da 6ft ar

Revisorer:
ordinarie Lars Nordstrom Nyvaldes pa tva ar
suppleant Ann-Christine Jungmar Omvaldes pa tvA ar

Valberedning:
sammankallande Erik Eng Omvaldes pA ett er

Mats Berg Omvaldes p6 ett Ar
Ami Lonnberg Omvaldes pA ett 6r

18 Ovriga fr6gor (inga beslut under denna punkt),
f0ljande f rAgor diskuterades/presenterades:
A) Frega om ev blivande allman plats mark pe Hedevagen 6.
B) lvar Hdggblom (7478209) och Maria Haerd (0704-254597) informerade
om Skonhebradeb verksamhet, synpunkter kan lemnas till dem.
C) Frega om framtida huvudmannaskap f6r badet vid Sagsjon.
D) Styrelsen infomerade om Varmd6s avlopp lengs Ldvbergavagen.
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, to Justerat protokoll halb tlbengligt for medlemmama
torsdag 31 januari kl 1$20 hos Anders Lundell, Ldvbergav6gen 30 B,
och distribueras derefrer till samtliga rn€dlemmar psr brev.

JuSteras:

Var Haggblom Lar8 Nordstrom

Vid Drotokollet:



Kummelnfrs Vdgfiirening

Vart vender jag mig?

Om du har ftegor tveka inte att kontakta oss, vi har lbljande ansvarsomr6den:

Adr$sindring, igrrbyte

Vngavgift, utdebitering

Gun Mdrkenstam lel: 747 89 4l &viill)
mail: gun.morkenstsm@kummelnas.se

Anders Lundelf, kass& teL 0'13 - 402 61 9'l (dag)
mail: ande6.lundell@lummelnas.se

Bryggan vid KummelnSs Itrr€ Amika Ring, hamnfogde tel: 747 98 05 (kvdl)
mail : annika.ring@kummelnas.se

Ovriga frAgor, eller om du har svert att ne ovanstAende personer
Victor Brott, ordfdrande tel: 747 90 00 (kv6ll)
mobil: 070 - 547 88 50 (dag)
mail: victor@fotojoumelisten,se

Hemslda pa Internet
www.kummelnas. se/kvf

Kom ihlgl
Fdreningen Ar beroende av att fA in vdgavgiftema i rett dd, Bifogat finner du ett
inbetalningskort fdr din vdgavgift. Arets avgift ska betalas senast 29 februari 2008.

Efter det datum€t utgar en ltrseningsavgift med fdrst 50 kr och sedan, vid en eventuell andra
pAminnelse, med 150 k. Diirefter lemnas obaalda avgiffer till Ifuonofogdemyndigheten Ibr
indrivning, detta kostar normalt 1000 kr.

B€tala alftsa i rett tid!


