
Väsbystrands Samfällighetsförening 
 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017 

 
Tid: Lördagen 10 juni 2017 kl. 11.00 

Plats: Församlingshemmet, Ljusterö 
 

§ 1  Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Magnus Gruvedahl, Väsbystrand 1:50 hälsade alla 

välkomna. Magnus öppnade därefter mötet. 

 

§ 2  Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman 

Till ordförande för stämman valdes Kerstin Engstrand, Väsbystrand 1:53 och till 

sekreterare Roger Gurenius, Ugglan 1:43 (fyllnadsval 1 år) och till justeringsmän 

tillika rösträknare Jan Hagberg och Jan Hallberg.  

 

§ 3  Fastställande av röstlängd  

Stämman godkände att upprättande av röstlängd skedde genom närvarolista. Det 

påpekades att endast 1 röst per fastighet kan avläggas. 26 röstberättigade var 

representerade. Ingen fullmakt inlämnades. Totalt 26 röster. Se bilaga 1. 

 

§ 4  Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. Se utskickat förslag – bilaga 2. 

 

§ 5  Stämmans behöriga utlysande 

Stadgarna föreskriver att kallelsen skall skickas senast två veckor innan stämman. 

Kallelsen skickades 25 maj. Stämman godkände att kallelse är utlyst i behörig 

ordning. Fastighetsägaren till Väsbystrand 1:16 fick ingen kallelse. Kallelsen har 

vi senare kontroll skickats. Sannolikt har postutdelningen från PostNord något 

med saken att göra. 

  

§ 6  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

En verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse bifogades kallelsen till 

årsmötet. Ordföranden redogjorde för resultat- och balansräkning. Frågan ställdes 

om det var några övriga frågor på berättelsen.  

Fråga från stämman gällande dikning vid 1:39 och 1:40. När kommer dikning att 

utföras? Styrelsen meddelade att den gör inspektion på plats och åtgärdar vid 

behov. 

Synpunkt från fastighetsägare Väsbystrand 1:16 gällande föregående årsmötes 

inlämnade skrivelse avseende dike. Se övriga punkter. 

 

Stämman godkände därefter verksamhetsberättelsen. 

 

§ 7  Revisorernas berättelse 



Revisor Ulf Lindström avlade muntlig berättelse och föreslog att stämman 

beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, vilket stämman 

biföll. Revisorn föreslog även att årsredovisningen innehåller en skattning av 

vinterväghållningens kostnader. Detta med anledning av sent inkomna fakturor 

från entreprenören. Stämman beslöt att lägga årsredovisningen oförändrad men att 

budgeten för 2017 enligt nedan justeras vad gäller vinterväghållningen. 

Revisionsberättelse – Bilaga 3 

 

§ 8  Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningarna samt att årets resultat 

balanseras i ny räkning.  

Stämman beslöt därefter att i enlighet med revisorernas förslag att bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1/4 2016 – 31/3 2017. 

 

§ 9  Motioner från medlemmarna. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 april.  

Inga motioner inkomna. 

 

§ 10 Styrelsens rapporter och förslag rörande; 

- Vägarbeten och kostnadsram 2017-18 

- Kostnadsram gällande vägarbeten våren 2018  

 

Ingvar Blomqvist redogjorde för styrelsens förslag till vägarbeten 2017-18. 

Ingvar informerade gällande arbeten som finansieras av Förnyelsefonden (80 000 

kr). Dessa arbeten är initierade med anledning av förslag från årsmöte 2016. 

Kantskärning och dikning kommer att utföras på Väsbystrandsvägen och 

Knektuddsvägen. I samband med detta kommer även mötesskyltar att rätas upp. 

Stämman godkände därefter styrelsens förslag och dess kostnadsram. 

 

§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer 

Ett halvt basbelopp beslutades vid stämman 2009. Styrelsen föreslår att 

ersättningen skall vara oförändrad.  

Stämman godkände den oförändrade ersättningen. 

 

§ 12 Styrelsens förslag till  

- inkomst och utgiftstat 

- disposition av förnyelsefond 

- årsavgift samt betalningstid 

- debiteringslängd 

 

Stämman godkände styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt 

 årsavgift och debiteringslängd. 

Stämman röstade för att budgetera 100 000 för vinterväghållning med anledning 

av att de sent inkomna entreprenadfakturorna inte är upptagna som upplupna 

kostnader i årsredovisningen.  

Stämman godkände även styrelsens förslag till disposition av förnyelsefond. 



 

Sista betalningsdag för årsavgift är 31/8 2017.  

Årsavgift 1000:- även fortsättningsvis. 

Föreningen har 203 fastigheter med andelstal 1. Total uttaxering 203 000 kr. 

  

§ 13 Val av 

- 2 ordinarie styrelseledamöter på 2 år 

- 3 suppleanter på 1 år 

- 2 revisorer på 1 år 

- 2 revisorssuppleanter på 1 år 

- Valberedning på 1 år 

 

Till ordförande valdes Solveig Björkman. 

Till styrelseledamot valdes Roger Gurenius. 

Till suppleanter valdes Gunilla Berg, Monica Westerberg och Oscar Garén. 

Till revisorer valdes Ulf Lindström och Lars Valldeby. 

Till revisorssuppleanter valdes Anna Andersson Bodin och Lars Hallsten. 

Christina Gruvedahl kvarstår som kassör. 

Till valberedning kommer de tre ordföranden i respektive förening tillsammans att 

agera. Sammankallande kommer att rotera i 3-års perioder. Väsbystrands 

Villaägareförening är sammankallande avseende årsmötet 2018.  

Valberedningen har inte fungerat tillfredsställande enligt styrelsen och 

sammankallande har inte kontaktat styrelsen inför årsmötet. 

 

§ 14 Övriga frågor 

Gällande dike vid Väsbystrand 1:16.  

Styrelsens förslag är att rörlägga diket vid fastigheten. Styrelsen kommer att 

kontakta fastighetsägaren senast 31/8 2017 för vidare diskussion gällande 

planering och kostnadsfördelning. 

 

Gällande vildsvin i området. 

Förslag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjlighet att sätta upp stängsel 

och att se om finansieringen kan delas med t.ex Trafikverket. Stämman ansåg att 

sådan arbetsgrupp bör tillsättas. Leif Björkman och Ingvar Blomqvist startar 

aktiviteten. 

 

Gällande hög hastighet på föreningens vägar. 

Förslag på 30-skyltar och bättre mötesplatser på Väsbystrandsvägen. Styrelsen 

gör en översyn. 

 

Gällande BK-2 regler och extra slitage på föreningens vägar på grund av 

skogsavverkning och husbyggen. 

Stämman uppmanar styrelsen att undersöka möjlighet att få ersättning från 

fastighetsägare och entreprenörer. 

 

 



Gällande närvarolista.
Förslag att tillhandahålla närvarolista vi entrdn vid nästa årsmöte. Styrelsen tog
detta som ett bra ftirslag och kommer att genomftira detta till nästa årsmöte.

l5 Plats diir stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmoprotokol let fi nns på forenin gens hemsida (www.vasbystrand. se) samt

skickas även till respektive ordftirande i ftireningarna som i sin tur ansvarar ftir att
protokollen sätts upp på ftireningarnas anslagstavlor.

16 Mötets avslutande
Styrelsen och stämman avtackade Magnus Gruvedahl som nu lämnar
ordftirandeskapet och styrelsen efter mångårigt och lortjänstfullt arbete.

Mötet avslutades därefter och mötesordftirande Kerstin Engstrand tackade alla ftir
visat intresse.

Roger Gurenius, Mötessekreterare Kerstin Engstrand, Mötesordforande

e-E-<
Justeras

Jan Hagberg



REVISIONSBERATTELSE
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VASBYSTRANDS

SAMFÄLLI GHE T SF ÖRENING

organisationsnumm er 7 I 6417 -13 45

VERKSAMHETSÅRET

1 april2016 - 31 mars 2017

Undertecknade, som vid den ordinarie ftireningsstämman den 1l juni 2016 utsågs till
revisorer i ftireningen, lämnar denna revisionsberättelse över ftireningens verksamhet under
perioden 1 april 2016 - 31 mars 2017.

Vi har granskat ft)reningens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens ft)rvaltning.

Vi konstaterar att styrelsen sköter sitt uppdrag och att ftireningen ftirvaltas väI.

Bokslutet saknar kostnader ftir vinterväghållning. Då beloppet är betydande avstyrker vi
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Vi tillstyrker

att stiimman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir det gångna verksamhetsåret.

Ljusterö den 9 jttni 2017

'^l
,Ll
U# Lars Valldeby
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