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DAGORDNING 

 
 
 
1 Mötets öppnande och fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
 
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
4 Fastställande av röstlängd 
 
5 Fastställande av dagordning för mötet 
 
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) 
 
7 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret 
 
8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt dispositioner  
 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
10 Styrelsens förslag till underhållsplan och budget  
 
11 Fastställande av budget och medlemsavgift för 2010/2011 
 
12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 
13 Ersättning till styrelse och revisorer 
 
14 Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår 
 
15 Val av revisorer 
 
16 Fråga om val av valberedning 
 
17 Övriga frågor 
 
18  Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt 
 
19 Avslutning 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2010-2011 

Generellt 
 
Styrelsens förslag tar hänsyn till att bygga upp ekonomin efter det gångna årets förlust efter 
de extraordinära händelserna.  
 
Årsavgifterna 
 
På årsmötet 2004 beslöts att avgifterna skulle revideras efter förändringarna i 
konsumentprisindex. Som basår används KPI 2001 som är 267,1. Detta har nu stigit med c:a 
13 procent och uppgår för 2009 till 299,6  Styrelsen föreslår en ökning från 75 kronor till 85 
kronor per andel vilket ger en årsavgift på 510 kronor för sommarboende och 850 kronor för 
helårsboende. 
 
Faktura på medlemsavgifterna kommer att skickas ut under oktober med sista betalningsdag 
den 30 november.  
 
Administration och löpande underhåll 
 
Arvoden, administrativa kostnader och löpande underhåll har lagts i nivå med tidigare års 
genomsnitt.  
 
Ersättning till styrelse och revisorer 
 
Ordförande 7300 
Vice ordförande 6500 
Kassör 6500 
Ledamot 4000 
Ledamot 4000 
Ersättare 1500 
Ersättare 1500 
Ersättare 1500 
Ersättare 1500 
Ersättare 1500 
Revisor 500 
Revisor 500 
Summa 36800 
 
Samtliga ledamöter och ersättare deltar i styrelsens möten och andra aktiviteter. Utöver 
reseersättning för ledamöter och ersättare boende på annan ort, utgår inga andra ersättningar. 
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Underhåll av vägnätet 
 
Styrelsen föreslår omasfaltering av västra delen av Södra Näsvägen för en budgeterad 
kostnad av 160 000 kronor. Hela kostnaden skall belasta underhållsfonden. 
 
En översyn och uppfräschning av skyltfloran föreslås. Alla vägar med infart från Södra 
Näsvägen skall ha en 30-km skylt. Behovet av övriga skyltar skall ses över och 
ovidkommande skyltar tas bort. Arbetet planeras till våren 2011 och kostnaden för arbete 
och nya skyltar budgeteras till 20 000 kronor. 
 
För lagning av akuta skador och andra nödvändiga åtgärder budgeteras 30 000 kronor. 
 
Underhållsplan 
 
De vägsträckor som styrelsen prioriterat för renovering framgår av nedanstående 
sammanställning. Utöver åtgärderna ovan, gör styrelsen bedömningen att vägarna är i 
tillräckligt gott skick och att någon renovering av dessa inte behöver göras under kommande 
budgetperiod.  
 
Prioriteringslista 
 
Vägsträcka Åtgärd Kostnad Status 
Södra Näsvägen, västra 
delen 

Asfaltering 160 000 2010/2011 
Underhållsfond 

Kohallsvägen Förstärkning, 
grusning 
 

30 000 Senarelagd 

Kullevägen 
 

Dike, asfaltering, 
sprättning 

50 000 Senarelagd 
 

Maries väg Asfaltering 2 
ställen 

12 000 Senarelagd 

Hagmarksvägen Asfaltering 1 ställe 6 000 Senarelagd 
Trulsa gata  Asfaltering, backen 15 000 Senarelagd 
Prioriterat behov  273 000  
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Södra Näs 2010-06-16 

Valberedningens redogörelse och förslag 2010-2011 

Valberedningen har under 2009-2010 bestått av Anneli Westling, Petra Thordson, Karl 
Gustav Nilsson, Erling Charleson och Peter Blomquist (sammankallande). 

Valberedningen har haft två ordinarie möten, samt flera telefonmöten och mailkontakter. 
Efter diskussioner och noga gjorda överväganden har vi kommit fram till följande förslag 
och är helt eniga.  

Valberedningens målsättning har varit att öka andelen kvinnor i styrelsen/ersättarna. I 
styrelsearbetet deltar både ordinarie ledamöter och ersättare.  Visionen är att uppnå hälften 
kvinnor och hälften män.  

På 2009 års årsmöte framfördes önskemål att sommarboende skulle få flera platser i 
styrelsen. Valberedningen har haft uppe denna fråga och sökt sommarboende som 
kandidater, men inte helt lyckats. Dock kan vi konstatera att det idag är minst tre personer i 
styrelsen som under en längre tid varit sommarboende på Södra Näs, Harry, Claes Håkan 
och Lars.  

Valberedningen vill också passa på att tacka styrelsen för det gångna året och det förträffliga 
arbete de lagt ner i bl.a kontakter med myndigheter, utveckling av våra vägar samt 
snöröjning för att nämna några saker. 

 

Valberedningens enade förslag till ny styrelse, ersättare och revisor .  

I tur att avgå ur styrelsens ledamöter är: 

Lars Nilson, Anders Olsson och Lisa Burenius.  

Lisa har valt att ställa sin plats till förfogande och vi tackar Lisa för de två åren hon suttit i 
styrelsen.  

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2010- 2011 
är, efter noggrant övervägande, följande: 

Lars Nilson, omval 

Liss Ekberg, nyval (tidigare ersättare)  

Claes Håkan Svensson, nyval (tidigare ersättare)  

Som ordförande till styrelsen Södra Näs vägförening föreslår valberedningen: 

Lars Nilson, omval på ett år.  
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Förslag till och val av ersättare i styrelsen:  

I tur att avgå som ersättare är: 

Eva Lena Jensen, Claes Håkan Svensson och Liss Ekberg.  

Dessutom har Daniel Svedberg valt att avgå på grund av tidsbrist.  

Valberedningens förslag till ersättare för dessa tre samt ytterligare en ersättare då Liss 
Ekberg  föreslås till en ordinarie styrelseplats efter ett år som ersättare:  

Eva Lena Jensen, omval  

Janos Böhm (Anders Petters gata 13), nyval  

Helen Rydström (Södra Näs vägen 35), nyval  

Anna Bertilsson (Tegvägen 3), nyval på ett år för Daniel Svedberg.  

 

Förslag till och val av revisor:  

Astrid Halling, ordinarie revisor i tur att avgå.  

Omval: Astrid Halling  

Leif Bylund, revisors ersättare i tur att avgå. 

Omval Leif Bylund  

 

Valberedningen tackar för det förtroende vi haft under året 2009-  2010.  

 

Peter Blomquist                                           Anneli Westling  

 

Petra Thordsson                                          Karl Gustav Nilsson   

 

Erling Charleson  
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