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Kallelse till
ordinarie föreningsstämma 2017
Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande:
Dag:

Onsdagen den 26 april 2017

Tid:

Kl. 19.00

Plats:

Viks skola, Skolrestaurangen Viks/Grantomta

Före mötesförhandlingarnas början bjuder föreningen på kaffe och smörgås, med start kl.18.30.
Senaste anmälningsdag är torsdagen den 20 april, meddela antal personer samt om ni
önskar smörgås:


Via hemsidan, www.strommadal.se



Ove Eriksson, ove@oelivsconsulting.se



Helén Ohlson, hohlson@hotmail.se

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av presidiefunktionärer:
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
6. Verksamhetsberättelse (sid 3 och 4)
7. Resultat och balansräkning (sid 5)
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen
10. Framställningar från styrelsen och motioner
11. Förslag till omkostnadsersättning för styrelsen
12. Förslag till omkostnadsersättning för revisorerna
13. Styrelsens förslag till arbetsplan för 2017 (sid 6)
14. Förslag till budget för 2017 (sid 6)
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15. Valfrågor (valberedningens förslag bifogas)





Val av
o
o
Val av
Val av

styrelse
ledamöter och suppleanter
ordförande för 1 år
en revisor samt en revisorssuppleant
valberedning

16. Arbetsdagar 2017



Val av arbetsdagskommitté
Förslag till datum: lördagen den 20 maj kl. 9.00–12.00 samt lördagen den 9
september kl. 9.00–12.00

17. Övriga frågor där beslut inte kan fattas
18. Tillkännagivande av justerat protokoll
19. Avslutning
20. Information och frågestund angående VA- och detaljplan
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Verksamhetsberättelse för 2016
Styrelsen för Strömmadals Vägförening avger följande berättelse.
Ordförande

Ove Eriksson

Vice ordförande/Kassör

Jan Castenvik

Sekreterare

Helén Ohlson

Ledamot och vägfogde

Jan Eliasson

Ledamot

Johan Bram

Suppleanter

Anders Åkergren
Angela Stade
Helena Aro
Ann Marie Roosen

Valberedning
Vid årsmötet valdes till valberedning: Omval av Elsebeth Stoltz Bergqvist och Birgitta
Brisenmark för 1 år. Elsebeth Stoltz Bergqvist är sammankallande.

Föreningsmöten
Ordinarie föreningsstämma avhölls onsdag den 20 april 2016 i Hemmestaskolan.

Övriga möten (styrelse och utvecklingsgrupp)


4 ordinarie styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten.



Flertalet möten med Värmdö kommun.



I övrigt har vi haft och hållit möten med Lantmäteriet samt övriga konsulter och
samarbetspartner för utvecklingsgruppens räkning.



Ett flertal frågor löpande från enskilda medlemmar om överklaganden av
detaljplan och förrättningen som vi hanterat.
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Verksamhet

Entreprenad
Väg- och dikesarbeten




Dammbindning och vägrensklippning har genomförts
Vägarna har grusats och sladdats
Därutöver sedvanligt vägunderhåll

Vinterväghållning 2016
För snöröjning och sandning har vi anlitat entreprenören Kentas Schakt.

Eget arbete
Arbetsdagar






Tre stycken har genomförts i maj och september
Bestående av städning och dikesrensning
Potthål fylldes och postlådor tvättades.
Sly och grenar som skymde sikt togs ner samt nödvändig gallring utfördes.
37 fastigheter var representerade, stort tack

Hemsidan
Vi har löpande informerat om VA-arbetets framfart i planering samt alla processer runt
detaljplanen.
Vi vill verkligen uppmana till att besöka vägföreningens hemsida, www.strommadal.se

Grannsamverkan
Ann Marie: ferrucina@yahoo.se samt 070-4960695
Håll ögonen öppna och rapportera det som är konstigt eller skumt till ansvariga, tack.
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Ekonomi
Resultatrapport

2016

2015

Intäkter

Balansrapport

S:a intäkter

2015

Tillgångar

121667 1)

Kassa/Bank

135667
358645
670347

Summa tillgångar

1164659

591669

-297520
-31134
-268687
-500000
-1313

-235521 3)
-32631
-278699

Interima Fordringar
Medlemsavg.

2016

261963
261963

262013 Interima VA Kostnader

2)

470002

262013

Kostnader
Skulder Eg.kap.
Lantmäteri/REV
Vägunderhåll
Belysning
Summa

-132105
-18977
-151082

0
-130070 Fondavsättningar
-18248 Lev.skulder
Balanserad vinst
-148318 VA lån
Interima skulder

-4831

-13649

-44102

Årets vinst/förlust

-66005

-39987

Ersättningar

-18000

-16844

Summa eget kap.

1164659

-591669

Summa fin.

-1227

-762

Fondavsättning

-12000

-12000

Totala kostnader

-195958

-222026

Övriga kostnader
Personalkostn.

1) Upplupna kostnader VAutbyggnad
som skall ingå i kommande lån.
2) Förättningskostnader & ränta
3) Fond årets avsättning 62.000:-

Resultat 4)

66005

39987

Slutord
När nu ytterligare ett verksamhetsår läggs till handlingarna vill vi tacka alla som bidragit till att
hålla området i fint skick.
Strömmadal i mars 2017.
Styrelsen
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Arbetsplan för 2017






Grusning, sladdning, dammbindning och vägrensklippning skall genomföras.
Diverse väg och dikesunderhåll planeras och beslutas efter vägsyn i vår.
Vinterväghållning i sedvanlig omfattning
Under året påbörjas arbete i området med vägar, vatten och avlopp, vi måste bevaka och delta i
byggmöten, besiktningar och andra processer som uppstår och påverkar föreningen eller
medlemmar.
Slutföra förrättningen samt hantera utveckling och utbyggnaden av vägnätet samt finansieringen
enligt budget och mandat.

Förslag till extra utdebitering för arbetsdagar
Styrelsen föreslår att till ordinarie årsavgift läggs en extra avgift på 300 kr som återbetalas
genom avdrag på nästa års avgift för dem som varit med på minst ett arbetspass under året.

Förslag till budget 2017
Utgifter

Intäkter

Vägunderhåll
Belysning
Ersättningar
Övriga kostnader
Skogsvård
Fondering*

190000
18400
18000
24000
50000
12000

Utdebitering**
"nettointäkt arb.dgr"
Uttag fond
Skogsvård från Vinst 2016

239300
23100
50000

Summa

312400

Summa

312400

*) minst 5 % av utdebitering

12000

**) 65 (66) permanentboende
49(48) fritidsboende

65
49
1
115

2447
1632
272

159055
79968
272
239295

"ej utnyttjade"

37
77

300
300

11100
23100

"Extra utdebitering"

114

300

34200

Antal andelar totalt =

880

1 (1) obebyggd

Arbetsdagar 2016

11964,75

65 x 9 =585
49 x 6 =294

1 x 1=
1
Kostnad per andel 1)
9
6
1
1) Summa kostnad minus
skogsvård och extra
utdebitering .:312400:-- 50000:- 23100: -= 239300:- - /880 st =
272:-/andel

271,93
2447,39
1631,59
271,93

272
2447
1631
272
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Fullmaktsblankett
Denna blankett kan användas av den fastighetsägare som ej kan närvara vid föreningsstämman,
men ändå vill deltaga i föreningsstämmans beslut. Fullmakten lämnas till den som skall
företräda fastighetsägaren och skall lämnas till sekreteraren eller ordförande före mötets start
på föreningsstämman. Ombud får inte företräda mer än en medlem.

Fullmakt
Härmed ger jag/vi (lagfaren ägare till fastigheten Strömma ..........................................)

fullmakt för

..................................................................................

att rösta för min/vår räkning vid Strömmadals Vägförenings ordinarie föreningsstämma
den 26 april 2017.

Fastighetsägarens/ägarnas namnteckning/ar:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Namnförtydligande/n: ....................................................................................................

