Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Näs & Nygårds Vägförening
Torsdag 2017-05-31, kl 18.30 hos Maria Havsol
Närvarande: Ledamöter: Richard Ask, Pernilla Svedberg, Maria Havsol
Ersättare: Gert Snödahl, Anders Olsson,
Frånvarande: Ledamot: Henry Grönnelid, Thord Gustavsson ; Ersättare: Hans Bergqvist,
Helena Rydström, Annelie Westling
1.

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2.

Utskickat förslag till agenda godkändes som dagordning
Maria Havsol valdes att föra dagens protokoll.

3.

Val av justeringsman, att jämte ordförande justera dagens protokoll
Gert Snödahl valdes att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll (2017- 03-27)
Av trafiksäkerhetsskäl beslöts det att det skulle sättas upp en spegel vid Maries
Väg 44. Detta är nu gjort.
En motion till årsmötet från J-O Winge om sms-utskick föredrogs.(se föregående
styrelsemötesprotokoll). Beslöts föreslå årsmötet att lämna denna goda idé utan
åtgärd då det inte är en fråga för vägföreningen. Kanske är det någon som vet
någon bra app/funktion som gör det lätt att rapportera om man iaktar saker som
verkar konstiga.
Styrelsen beslöt föreslå årsmötet att uppdra till styrelsen att under nästa år göra en
prioriterad plan över renoveringsbehovet av samtliga vägar.

5.

Årsmötet
Budget för 2017/2018 presenterades. Styrelsen föreslår en avsättning till
underhållsfonden av 50 000 kr.

Vi tar upp följande punkter
1. Styrelsen önskar att stämman ger den i uppgift att revidera underhållsplanen
med följande innehåll:
a. Ta fram kriterier för när (tid och kondition) vägar skall
förbättras/förändras.
b. Hur vägarna skall förbättras (bärighet etc.).
c. Vilka kostnadsramar som styrelsen skall ha.
d. Kostnad för slitage på vägar vid nybyggnad/renovering av fastighet.
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2. Styrelsen önskar att stämman ger den i uppdrag att återta önskemålet om
enhetstaxa.
3. Styrelsen önskar att stämman godkänner att en uppdatering av medlemsregistret
genomförs, för att kunna fakturera rätt person (lagfaren ägare).

Slättmarksvägen
Lantmäteriet kommer att ha en förrättning och kommunen bekostar hela
vägbygget. Mer information om detta på årsmötet.
Gång och cykelvägen (på strandängarna)
Kommunen äger marken där gc vägen ligger……

6.

Rapporter och skrivelser

Det har kommit till vår kännedom att problem har uppstått i tolkningen av ordet
utvärdering i årsmötesprotokollet gällande förlängningen av Nygårdsvägen.
På årsmötet tolkade flertalet personer, inklusive styrelsen att vi i styrelsen skulle
titta på olika förslag, grusning, asfaltering och kostnad för detta och åtgärda
vägen efter bästa beslut. Andra personer tolkade att vi endast skulle kolla upp
olika alternativ och ta beslut på nästa årsmöte. Se bifogat dokument från Lars
Nilsson??

Nytt adressregister
Beställt från SPAR. Alla adresser med personnummer får vi i en excelfil med all
information till ev. nytt faktureringssystem, Visma är uppsagt. Nya kassören får
sätta sig in i detta. Vi väntar med detta till efter årsmötet.

7.

Mötet avslutades
Vid pennan:

Maria Havsol

Justeringsman:

Gert Snödahl

Ordf:

Richard Ask

Signerat protokoll finns i pärm
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