
Årsstämma 2013-03-21 
Båtklubbens lokal

Närvarande: 18 medlemmar

Nävekvarns Vägförening
PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2013

1. Årsmötets öppnande och dagordningens fastställande
Sammanträdet öppnades av ordförande Stig Isaksson, som hälsade de närvarande 
välkomna.

2. Behörigt utlyst årsstämma
Årsstämman fastställde att stämman var behörigt utlyst. Stämmokallelse hade delgivits 
genom årsfaktura, i annons i Södermanlands Nyheter, på anslagstavla och på hemsida. 
Dagordningen fastställdes.

3. Val av ordförande för årsstämman
Stig Isaksson valdes som årsstämmoordförande.

4. Val av sekreterare för årsstämman
Inge Jonsson valdes till årsstämmosekreterare.

5. Val av två justerare
Stämman valde Roland Ohlson och Sven Olof Karlsson till justerare av 
stämmoprotokollet.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser
Efter genomgång godkände stämman styrelsens verksamhetsberättelse för 2012. 
Verksamhetsberättelsen var utdelad till årsmötesdeltagama.
Revisionsberättelsen var också utdelad och föredrogs av revisor Conny Johansson. 
Stämman godkände båda berättelserna, som lades till handlingarna.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga framställningar från styrelsen förelåg och inga motioner från medlemmarna hade 
inkommit.
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9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman fastställde oförändrad ersättning med årssumman 30 000 kronor till styrelse 
och revisorer, att fördelas dem emellan och inom dessa båda organ. (Denna ersättning 
har varit oförändrad de senaste nio åren.)

10. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Styrelsens förslag godkändes av årsstämman. Utgifts- och inkomststat var utlagd till 
årsstämmodeltagama och föredrogs av ordförande och kassör.
Under ärendets behandling uppkom frågor om s.k. grönområden, där Vägföreningen 
får skötselansvar och därmed kommunala bidrag för detta ansvar. Hittills har det här 
med grönområden varit en gråzon ur ansvarssynpunkt. Ordförande kommenterade det 
framlagda förslaget till budget och planerade arbeten.

Stämmans beslut
1 Nävekvarns Vägförenings årsstämma godkände styrelsens förslag till utgifts- och 

inkomststat samt debiteringslängd för 2013.

11. Valärende - styrelsen
Leena Metzner -omval för 2 år
Inge Jonsson - omval för 2 år
Anders Eriksson - omval för 2 år
Cecilia Thunberg, styrelsesuppleant: - omval för 1 år
Hermann Mohs, styrelsesuppleant: - nyval för 1 år

[Sittande ledamöter detta år 2013 -  valdes på två år 2012:
Stig Isaksson, ordförande:
Dag Lundström, ledamot

F.fter ovanstående årsstämmoval 2013-03-21 och efterföljande stvrelsekonstituering
består styrelsen av
Ordförande: Stig Isaksson
Kassör: Leena Metzner
Sekreterare: Inge Jonsson
Ledamot: Dag Lundström
Ledamot: Anders Eriksson
Suppleant: Cecilia Thunberg
Suppleant: Hermann Mohs

(Enligt Vägföreningens stadgar väljer stämman endast posten ordförande, 
resten av posterna utses av styrelsen.)
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12. Valärende - revisionskollegium

Ravisorema Conny Johansson (sammankallande) och Tommy Eriksson valdes på 2 år 
vid förra stämman 2012.

Revisorsuppleantema Conny Lindeskov och Lennart Olsson omvaldes på 1 år vid 
denna stämma 2013.

13. Valärende - valberedning
Till valberedning utsågs Mats Lindberg och Torgny Viberg - omval av Mats och nyval 
av Torgny.

14. Övriga frågor
- Under punkten Övriga frågor upptogs, liksom förra året, sandsopningen efter 

vintersandningen. Nu undrade Tomgy Viberg vad som händer med den 
bortforslade sanden. Frågan är om den går att återvinna så att boende kan 
hämta sand till sina utfarter. Tydligen går det så till i Nyköpings stad. 
Ordförande lovade kontrollera vart sanden tar vägen och om den kan 
återvinnas för enskilt ändamål.

- Hermann Mohs undrade om snöplogningen på Kvamvägen, där plogen går 
ganska högt och flera undrade om det inte beror på att det finns uppstickande 
brunnar vid Kvamvägen. Den vägen, och fler vägar, måste besiktigas med tanke 
på uppstickande brunnar inför nästa års plogning.

- Torgny Viberg undrade om Vägföreningens stadgar inte borde finnas på 
hemsidan. Styrelsen lovade att så ska ske och uppdraget gick till Cecilia 
Thunberg, som är föreningens webbredaktör.

- Antalet vägföreningsmedlemmar är för närvarande 212, med olika antal andelar.

- Viberg undrade om gränserna för Vägföreningens åtagande. Ordförande ska 
kontrollera de exakta gränserna på föreningens kartor.

- Sven Olof Karlsson undrade om trekanten där Kvarsebovägen möter 
Nyköpingsvägen. Trekanten växer igen på somrarna och orsakar därmed dålig 
sikt. Det är dock fråga om Trafikverkets ansvar och verket har överlåtit det 
praktiska på entreprenör, vilket inte hindrar vägföreningen att påpeka 
förhållandet för dem.

- Ordförande redogjorde för kommande arbeten på parkeringsplatsen vid Folkets 
Park. Det blir Vägföreningens åtagande att sköta denna parkeringsplats 
(tidigare en gråzon mellan Vägföreningen, Båtklubben och Nyköpings 
kommun) och att det därmed blir fråga om att Vägföreningen förhandlar med 
Båtklubben (NQBK) om avgiftsnivån.
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Asfalteringen fördröjdes förra året, men ska bli klar till oktober i år och den 
ska ske i två omgångar. Det blir plats för hundra bilar där.

Ordförande tog också kort upp belysningen på vägen från Skeppsviksvägen till 
nya Miljöstationen. Vägföreningens styrelse har engagerat sig för att fa 
belysning till stånd. Belysningen där är dock ett kommunalt ansvar.

Ordförande informerade kort om att gång- och cykelvägen till hamnen 
färdigställs när vintem är över. Det blir avskärmning med räcken vid ån och 
skyddsräcke från kraftstationen upp till Kvarsebovägen på g- & c-vägens 
västra sida. Vid Båthus A ska buskar planteras för att dölja alla båtattiraljer 
som står utanför på norra sidan. För övrigt ska kiosken vid hamnen rivas och 
grusplanen ska snyggas till.

15. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt
Justerat årsmötesprotokoll kommer att finnas tillgängligt på anslagstavla och 
Nävekvarns hemsida.

16. Stämmans avslutande
Ordförande tackade avgående Per Åke Eriksson för hans många år i Nävekvarns 
Vägförenings styrelse. Per Åke avtackades med blommor och många lyckönskningar 
till hans nya liv på annan ort.

Ordförande Stig Isaksson tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Sven Olof Karlsson 
JusterareOrdförande Justerare
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