
Protokoll Årsmöte Sundets VSF 

Tid : 1900-ca 2000

Plats : Norsesunds Station

Närvarande : Totalt 39st inkl sittande styrelse medlemmar.

Bifogade dokument;

- Kallelse och agenda.

- Styrelsens årsberättelse.

- Årsredovisning.

- Revisionsberättelse.

- Offert och finansieringsalternativ för reparation Gallviksvägen

- Röstlängd/andelstal/medlemsförteckning.

- (Inkomna fullmakter).

1. Ordförande Björn H hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. JA.

3. Björn H ordförande. Joacim J sekreterare valdes.

4. Sammanlagt 4st fullmakter är inlämnade.

5. JA.

6. Till justerare valdes Göran Sandell samt Krister Boke.

Till rösträknare valdes Åke Spångberg samt Leon Lewandowski.

7. Enl utskick OK.

8. Inga frågor på årsredovisningen.

9. Revisionsberättelse godkändes.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna året.

11. Valberedningens förslag samt årsmötets val;

a. Omval Cristina Steen 2 år

b. Omval Lars Åsberg, suppleant, 2år

c. Nyval Krister Boke, suppleant, 2år

d. Nyval Ulrika Hägglund revisor, 1år

e. Omval Bernhard von Below, revisor suppleant, 1år



f. Omval Ingemar Larsson valberedningen, 1år

g. Nyval Mats Ström, valberedningen, 1år

12. Björn presenterade förslag till finansiering och den offerten styrelsen har från E.Sundell AB.

Mötet/ordet lämnades öppet för frågor och synpunkter.

Beslut fattades : Den berörda vägsträckan enl offerten ska åtgärdas.

Styrelsen får i uppdrag att gå vidare genom att i första hand söka bidrag 
för ”bärlager förbättringarna”. Efter besked i bidragsfrågan går det för 
medlemmarna att ta ställning till finansiering och vilka alternativ. Detta 
sker genom extra årsmöte som styrelsen kallar till preliminärt i kvartal 1,
2017.

13. Inga motioner har lämnats in.

14. Avgifter och debiteringslängd godkändes.

15. Styrelsearvode på sammanlagt (5000:-) som tidigare godkändes.

16. Budget godkändes

17. Övriga frågor; 

Gösta H framför att där är ett mindre ”slukhål” på Sundetvägen som behöver åtgärdas. Vi tar 
det som löpande underhåll men prioriteras.

Gösta H framför vikten av att varje fastighetsägare hanterar sitt dagvatten, ej ut på vägen.

Generell fråga kring hastigheter på vägen. Det är 30km/h skyltat som gäller på hela vägen! 

Specifikt bekymmer vid korsningen Sundetvägen / Gallviksvägen och en buske som kraftigt 
skymmer sikten. Styrelsen försöker förmå fastighetsägaren att klippa ned busken något.

Styrelsen & medlemmarna tackar Gösta H för sin fina och långvariga insats i samfälligheten.

18. Mötet avslutades. En diskussion kring fiber/bredbands utbyggnad förekom men har i sak 
inget med vägföreningen att göra även om styrelsen ”bevakar” frågan.

Sekreterare;

_________________________

Joacim Jäger



Justeras;

__________________________ _________________________

Göran Sandell Krister Boke


