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Stiimmoprotokoll

Miite: Fiireningsstflmma i Myggeniis Viig & Samliillighetsfiirening

Datum/tid: 2012-05-15,kl. 19.00-21.30

Plats: Sjdstugan, Almdsund, Tjdrn

Nflrvarande:

Styrelsen, Befattnine Namq Ansvarsomride
ledamdter Ordlorande Stefan Karlsson Skog, viigar, TVS
och Sekreterare Bjorn Rudb?ick
suppleanter Kassor Ang6lica Axelsson

Ovriga ledamdter Stefan Lindqvist Belysning och parkeringsplatser

Suppleanter Bjiirn Bemtsson Fotbollsplan och v[gar
Mattias Johnsson IT-frigor
Johan Wahlstrdm, t.f. Gr6nomriden, lekplatser och
ledamot postlfldor

Revisorer Suppleant Birgitta Wrede

Repr. Ett 40tal medlemsfastigheter var representerade vid stiimmano se riistliingd
fastigheter

Tjtirns Ingen representant frin kommunen var n6rvarande.
kommun

S I Fdreningsstiimmans dppnande

F6reningens ordlorande Stefan Karlsson hllsade alla v[lkomna och forklarade stdmman 6ppnad.

S 2 Val av ordfdrande fiir stiimman

Stiimman utsdg Jan Bjtlrklund till ordftirande vid st6mman.

$ 3 Val av sekreterare fiir stiimman

Stdmmon uppdrog it Bjiirn Rudbflck att ftira protokoll vid stiimman.

Ord randen Justerirlgsman Justeringsman
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Myggends Viig & Samfiillig hetsf6ren i n g
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LJ ppriittades forteckn in g ov er niirvarande medlemmar.

Stcimman godktinde forteckningen som rostltingd.

Val av tvfl justeringsmiin tillika riistriiknare

Uppriittande och godkiinnande av riistliingd

Beslut om

faststiillelse av resultatriikning och balansriikning

Stdmman beslutade att Maud Jungevi och Ann-Katrin Cehlin jiimte ordft)randen skulle justera
protokollet.

Prtivning av om stiimman blivit behiirigen sammankallad

S ekreteraren redo v i sade kal I e I se forfarandet.

Stcimman fdrklarades vara i behorig ordning sammankallad.

Godkflnnande av dagordning

Stcimmon godktinde forslaget till dagordning.

Framliiggande av styrelsens och revisorernas beriittelser

Arsredovisningen lor r?ikenskapsiret20ll 04 0l -2012 03 31 samt revisionsberlffelsen lor samma
tid framlades (protokollsbilaga I respektive 2)

Stiimman foststiitlde de i &rsredovisningen intagna resultat- och balansr6kningarna lor
riikenskapsflret20ll 04 0l -2012 03 31.

b) dispositioner betriiffande fiireningens vinst eller fiirlust enligt den faststiillda
balansriikningen

Stiimmon beslutade i enlighet med styrelsens i irsredovisningen intagna forslag att tidigare
balanserade vinstmedel, 729 929 kronor, irets vinst, nya andelar 1 305 kronor, irets vinst 449 846
kronor, tillsammans | 244 080 kronor, disponeras enligt foljande: Avsdttning till underhfllls- och
fornyelsefond 250 000 kronor, avsiittning till ev. kommunal dg-avgift for 2012 186 000 kronor, i ny
r[kning dverftirs 808 080 kronor.
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Framstiillningar frfl n styrelsen

Medlemsavgiften storlek fiir verksamhetsiret 20l2ll3

Medlemsavgiften uppgick verksamhetsiret 2006/07 till2 200 kr/andel, den hdjdes
med engingsbelopp 300 kr jamte upprbkning med KPl-index 50 kr till2 550
kr/andel verksamhetslret2007l08. Anledningen till htijningen med 300 kr var ft)r
att tlcka ftlreningens iikade kostnader for divarande styrelsens uttag av
konsultarvoden. Medlemsavgiften under verksamhetsiren 2008/09 - 201 | / 12
uppgick till 2 600 kr/andel.

Styrelsen fiireslir att medlemsavgiften lor verksamhetsiret 2012113 [r oforiindrat
2 600 kr/andel.

Stiimman beslutode i enlighet med styrelsens ftirslag.

Asfaltering av del av Figelviigen j?imte skaftviigar

Bakgrund: Enligt underhills- och lomyelseplanen ska nya asfalteringsarbeten
utft)ras under ir 2013-2016 pi den del av Figelviigen, som inte fick ny topp-
bel2iggning vid 2009 och 2010 irs beliiggningsarbeten, samt Gulsparvs-,
Flugsnappare-, Ltlvsingare- och Siidesflrlevdgarna. Grdsytor (ca 35 mt) pi
Flugsnapparevdgen, Stideslirleviigen och Gulsparvsviigen tas bort och asfalteras.
Kostnaden berfiknas till sammanlagt cirka 850 000 kr. Arbetena kan pibdrjas
tidigast under juni minad. Beslut om upprustning ska forst tas pi ftireningsstdmman
och d?irefter ska frra veckor 96, innan beslutet vunnit laga kraft Cfr 53 $ lagen
(1973 1150) lagen om fiirvaltning av samftilligheter). Offerter kommer dock att tas
in i si god tid att arbetena ska kunna slutfiiras under sommaren.

Styrelsen fiireslflr foreningsst?imman aff besluta om asfaltering av den del av
Figelvdgen, som inte fick ny toppbellggning vid 2009 och 2010 irs
bel?iggningsarbeten, samt Gulsparvs-, Flugsnappare-, L6,vsingare- och
S[desdrlev?igama inklusive asfaltering av de ytor (ca 35 m'z) pi Flugsnapparevlgen,
Siides[rlevtigen och Gulsparvsv2igeno som idag iir griisbevuxna. Kostnadema hiirftir
berflknas till cirka 850 000 kr inkl. moms.

Stdmman beslutade i enlighet med styrelsens fi)rslag.

c) ansvarsfrihet fiir styrelseledamdter fiir rlikenskapsflret 20ll04 0l-2012 03 3l
- sfyrelseledamdter fiir perioden 2011 04 01'2011 05 17
- styrelseledamiiter fiir perioden 2011 0517-2012 03 3l

Stiimman beviljade styrelseledamdterna fiir respektive period ansvarsfrihet ftir ftirvaltningen av
ftireningen under riikenskapsiret 2011 04 0 I - 2012 03 3 I .
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Upprustning av trottoarer utmed Myggeniisviigen-Fflgelvligen

Bakgrund: Trottoarerna utmed Myggen6sv[gen-Figelvdgen behdver rustas upp,
vilket innebiir att nuvarande bel?iggning tas bort, rdtter tas bort, biirlager
kompletteras och ny asfalt liiggs. Vid vdgkorsningarna kommer trottoarerna att
avfasas, si att personer med barnvagnar och rullstolar ldttare ska kunna ta sig fram.
Kostnaden ftir upprustningen av trottoarema beriiknas till cirka 450 000 kr inkl.
moms. Arbetena kan pibdrjas tidigast under juni minad. Beslut om upprustning ska
lorst tas pi foreningsstdmman och diirefter ska ffra veckor gi, innan beslutet vunnit
laga kraft (jfr 53 $ lagen (1973:1150) lagen om forvaltning av samftilligheter).
Offerter kommer dock att tas in i si god tid att arbetena ska kunna utftiras under
sommaren. En forutslttning flor att arbetena ska kunna utloras iir dock att
fastighetsiigarna utefter Myggeniisvfigen-Figelviigen tillser att inte murar, hiickar
m.m. gdr intring pi trottoaromridet.

Styrelsen fiireslflr foreningsst?imman att besluta om upprustning av trottoarerna
utefter Myggeniisviigen-Figelviigen. Kostnaden for upprustningen av trottoarema
beriiknas till cirka 450 000 kr inkl. moms.

Stdmmon beslutade i enlighet med styrelsens ft)rslag.

Hiij ning av styrelsearvoden

Bakgrund : Pi irsstiimm an 2009 faststllldes styrel searvodena lor kommande
verksamhetsir till 147 000 kr, pi irsst[mmoma2010 respektive 2011 fastst[lldes
styrelsearvodenatill 160 600 kr.

Arbetsbelastningen har 6kat markanto siirskilt med hiinsyn till arbeten inom TVS,
kontakter med kommunen och upphandling lor upprustning av fotbollsplan och
lekplatser. Kommunen betalar kostnaderna for upprustning jlmte ett pislag for
styrelsens arbete.

Styrelsen fiireslflr att arvoden och kostnadsersiittningar inklusive socialavgifter till
styrelsen och revisorer ftir verksamhetsflret 2012/13 hiijs till 180 000 kr.

Stdmman beslutade i enlighet med styrelsens forslag.

Motioner frin medlemmarna och styrelsens yttrande med fiirslag till beslut

Motion ang. f;illning av en ekvid ging- och cykelvligen mot Almiisund

Motioniiren Bjarne Nilsen dnskar att den ruttna eken som stir bredvid gingviigen
Myggenfls-Almdsund f?ills innan nigon blir skadad av nedfallande grenar niir det
bliser.

Styrelsens ftirslag till svar: Styrelsen ftireslir ft)reningsstiimman att avsl6
motionen.
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b)

Motivering: Styrelsen anser aff det 6r av vikt filr fiigellivet att eken fiir sti kvar,
men att grenar kapas for att undvika olyckor.

Stdmman heslutade i enlighet med styrelsens ft)rslag.

Motion ang. fiillning av triid vid lekplats och fram till fotbollsplan

Motioniirerna Ulf och Ann-Katrin Cehlin dnskar att20-25 trtid samt htigstubbarna
runt lekplatsen och fram till fotbollsplanen tas bort. Dessa fick sti kvar vid
avverkning viren 2010 pi grund av uppsatta fiigelholkar och skulle ha fiillts hdsten
2010.

Styrelsens ftirslag till svar: Styrelsen foreslir flrsst[mman attliigga motionen till
handlinsarna.

Motivering: Motionlrernas beg[ran om borttagning av triid och htigstubbar har
verkstiillts i samband med att andra rojningsitgtirder utftirts i verksamhetsomrfldet
enligt plan.

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens fi)rslag.

Motion ang. vfigspegel och brunnslock

Motioniiren Gdran Salenborn dnskar att viigspegeln vid L0vsingareviigen s6tts fast
for att fungera och att hiijden av ett brunnslock justeras.

Styrelsens fiirslag: Styrelsen fiireslir irsstlmman attldgga motionen till
handlinearna.

Nfotio"liog: Motiondrens begdran g?illande viigspegeln har 6tg?irdats, justering av
brunnslock kommer att ske i samband med asfalteringsarbeten pi
Ldvsingareviigen.

Stiimmon beslutade i enlighet med styrelsens fiirslag.

$ 12 Faststiillande av erslittningar till styrelsen och revisorerna

I styrelsens florslag till budget (utgifts- och inkomststat) for kommande verksamhetsir foreslis att
180 000 kronor inklusive sociala avgifter avsiitts lor arvoden och kostnadsersdttningar.

Stiimman beslutade att arvoden och kostnadsersiittningar inklusive socialavgifter till styrelsen och
revisorer skall utgi med 180 000 kronoro att lordelas inom styrelsen och till revisorerna pi det siitt
sWrelsen beslutar.

c)
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S 13 Framliiggande av styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringsl?ingd

Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat (protokallsbilaga I sidan 16) samt debiteringslZingd
framlades.

Beslut om godkiinnande av utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd

Stiimman beslutade att godk?inna styrelsens ftlrslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringsl[ngd.

Stdmmanfoststiillde utdebiteringen till2 600 kronor per andel.

Val av styrelseledamiiter och styrelseordftirande

Vid ftireningsstiimman 2010 valdes Angdlica Axelsson, Stefan Karlsson och Stefan Lindqvist ftir
tiden fram till slutet av ordinarie loreningsstdmma ir 2012.Vid foreningsstdmman 2011 valdes
endast en ledamot, varlor en plats blev vakant. Styrelsen beslutade att tillftirordna suppleanten Johan
Wahlstr6m som ledamot fram till slutet av ordinarie loreningsstlimma2012.

Valberedningen fi)reslog nedan angivna styrelseval for tiden fram till och med slutet av ordinarie
fdreningsstiimma ir 20 I 3 respektive 2014.

Stiimman nyvalde Johan Wahlstrdm som styrelseledamot lor tiden fram till och med slutet av
ordinarie foreningsst[mma ir 201 3.

Stiimman omvalde Stefan Karlsson samt nyvalde Bjdrn Berntsson som styrelseledamdter lor tiden
fram till och med slutet av ordinarie foreningsstiimma 61 2014. Den fi?irde styrelseplatsen, som skulle
vbljas, iir vakant.

Stiimman omvalde diirefter Stefan Karlsson till stvrelsens ordforande ft)r tiden fram till och med
slutet av ndsta ordinarie floreninssstlmma.

Beslut om antalet sfyrelsesuppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen besti av fem ledamdter och 2-5 suppleanter.

Stiimman heslutade att antalet styrelsesuppleanter skall vara fyra stycken.

Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen loreslog nedan angivna suppleantval for tiden fram till och med slutet av niista
ordinarie ft)reningsstlmma.
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Ordforanden Juste



Stdmmoprotokoll
2012-05-15
Sidan 7 av 9

Sttimmon omvalde Mattias Johnsson och Fredrik Lassen
Soderlund som styrelsesuppleanter for tiden fram till och
loreningsstiimma.

Myggends Viig & Samftillig hetsf6ren i n g
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samt nyvolde Bert-Ola Frenliden och Mats
med slutet av ntista ordinarie

$18 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen ft)reslog nedan angivna revisorsval lor tiden fram till och med slutet av niista
ord inari e lorenin gsstiimma.

Stdmman omvalde Agneta Simonsson och Jan Persson som revisorer for tiden fram till och med
slutet av n?ista ordinarie ft)reningsstlmma.

Stiimmon omvalde Birgitta Wrede och Orki Asman som revisorssuppleanter ftir tiden fram till och
med slutet av ndsta ordinarie foreningsstiimma.

$le Frflga om tillsiittande av valberedning

$20

a)

Stlimman utsflg till ledamtiter i valberedningen Joachim Ekeblad, Birgitta Sjdshand-Hygrell och
Anna Sundalen med Joachim Ekeblad som sammankallande.

Ovriga frflgor till styrelsen

Upplystes om att de som inte vill ha reklam i postlidan iiven ska anmiila detta till
ett siirskilt register, si att ftirre reklamalster trycks upp. Information finns pfl
Naturskyddsftireningens hemsida.

Styrelsen kommer att informera om detta pi sin hemsida.

b) Friga stiilldes om kommunens htijning av sophdmtningstaxan med 38 o/o for
komposterbart avfall.

Stefan Karlsson svarade att TVS ska ta upp frigan med kommunen.

Friga stdlldes om skadoma pi ging- och cykelvtigen mellan Myggenlsv?igen och
Spinellv[gen kommer att itg2irdas.

Stefan Karlsson svarade att frigan kommer att tas upp i styrelsen.

d) Fraga st[lldes om vem som b?ir ansvaret om hiickar, som stir pi tomtmark, skadas i
samband med kommande trottoararbeten.

Stefan Karlsson svarade att det iir entrepren6ren som biir ansvaret. Om hiicken
skadas pi grund av att rdttero som vdxer ut under trottoaren, tas bort 6r det dock
fasti ghetsiigarens ansvar.

c)
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Frflga stiilldes om fastighetsiigare fbr ftilla tr?id pi allm[n platsmark.

Bjdm Rudbiick svarade att det inte [r till&tet for enskilda fastighetsdgare att fiilla
triid pi allmiin platsmark. Efter ans0kan (ansiikningsblankett finns pi hemsidan)
kan styrelsen i sErskilda fall ge fastighetsiigare tillst&nd att fiilla tr6d utanftir sin
tomt.

Frflga stdl ldes om planerad skogsavverkning under verksamhet siret 2012/ | 3 .

Stefan Karlsson svarade att skogsavverkning kommer att ske pfl 6sen mellan
Fflgelviigarna och ging- och cykelviigen mellan Ridjursviigen och Almii Livs.

Stefan Karlsson utlovade att styrelsen i framtiden ska vara mer tydlig i
informationen om arbeten som planeras i omridet och niir de ska utftiras.

Stefan Karlsson informerade om byggnationen vid Almd Livs, diir bl.a. Sportlife
ska flytta in, samt uppmanade hunddgarna att ta upp hundskiten och inte slanga
pisarna i skogen.

Friga sttilldes om uppsdttande av stoppskylt vid utfarten frin Almd Livs.

Stefan Karlsson svarade att det 6r liinsstyrelsen som beslutar om uppsdttande av
stoppskyltar.

Friga stllldes om Oppet hus kan ftrldggas senare pi kviillen Zin klockan 18.00

Stefan Karlsson svarade att styrelsen ska dverviiga detta.

Bror Johansson, Liirkvflgen, framftirde sitt tack till styrelsen ftir gott arbete.

Meddelande av tid och plats diir stlimmoprotokollet hfllls tillgiingligt

Stiimman beslutsde att protokollet skall justeras pi Lodjursviigen 7, kl. 18.00 den 24 maj2012.
Protokollet hills tillgiingligt p& loreningens hemsida www.tvstjorn.se och p& Tjdrns Sparbank i
Myggends fr.o.m. den 28 maj.

f)

h)

g)

i)

i)
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s22 Fiireningsstfl mmans avslutning

Ordftiranden tackade de nflrvarande fdr deltagande i frreningssttimman, ordftiranden och avgiende
ledamdter avtackades med blommor och presentkort, varefter ordftiranden ftirklarade
ft,reningssttimman avslutad.

f  / /  /

Ufudrftryn
Maud tunyfi /

r  i l  |  , /
'r 

/4rt?Uf
Ann-Catrin Cehlin

Vid protokollet: Justeras:
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