Protokoll från årsmöte i Ljungskogens Vägförening 2014-07-01
Plats & tid
Ljungenskolans matsal klockan 18.00
Närvarande
59 medlemmar enligt närvarolista, Bilaga 1
Mötets öppnande
Ordförande Per Möller öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
1. Val av ordförande & sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Lennart Molander.
Till sekreterare valdes Charlotte H Lendrop.
2. Val av två justeringsmän
Mötet valde Sten Kottmeier och Per Åke Persson att justera protokollet samt att vid behov
agera rösträknare.
3. Stämman behörigen kallad
Godkändes att kallelsen i vanlig ordning skett i Ljungskogens Varjehanda minst 2 veckor före
mötet.
4. Beslut om dagordning för årsmötet
Dagordningen godkändes, med den ändringen att punkten 10 tas före punkten 9.
5. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret
Styrelseberättelsen inklusive resultat & balansräkning har presenterats i Varjehanda.
Styrelsen ville dock göra ett tillägg som gäller bredbandsprojektet, då det krävs årsmötets
beslut om att upplåta nyttjanderätt i fast egendom i mer än 5 år. Styrelsen har även under
året, i likhet med övriga vägföreningar i Ljunghusen, beslutat att inte kräva
intrångsersättning av Skanova i samband med nedläggning av fiberkabeln.
Styrelsen fattade detta beslut då det är till allmän nytta för medlemmarna och med vetskap
om att det var mer än 60% av medlemmarna som anmälde intresse och sedan anslöt sig till
bredbandet. Styrelsen frågade om mötet i efterhand kunde godkänna nyttjanderättsavtalet
övertigande fem år samt godkänna beslutet att avstå intrångsersättning.
Mötet godkände berättelsen med styrelsens tillägg.
Lades till handlingarna. Bilaga 2

6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen, upprättad av revisorerna Inger Walle och Jacob Skanse, lästes upp av
Jacob Skanse. Lades till handlingarna. Bilaga 3.
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- & balansräkning samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Inkomna ärenden & motioner
Inga ärenden och motioner förelåg.
8. Arvode till nästkommande års styrelse & revisorer
Stämman beslutade att det ska vara samma arvode som föregående år, dvs revisorerna har
inget arvode och styrelsen har ett basbelopp att sinsemellan fördela.
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(10) 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om årsavgift.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat fastställdes.
Styrelsen hade lagt fram ett förslag att höja årsavgiften med 250:- till 2000:-. Mötet
beslutade godkänna detta förslag.
Debiteringslängden fastställdes av mötesdeltagarna.

(9) 10. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret
Per Möller redogjorde för det arbete som Vägföreningen har för avsikt att arbeta med under
det kommande året: Vägar, Dike, Skogsvård!
Per Möller redogjorde för arbetet med grusvägarna, för att höja kvaliteten på dessa.
Detsamma gäller skogsvården på grönområdena. Även arbetet med diken och
vattenavrinning, vilket inneburit att vi numer har lågt vattenstånd.
Fråga från medlem angående korsningen Fricksväg/Storvägen – önskemål att siktröja bättre
i denna korsning. Styrelsen ska kika på detta.
Mathias Bergman berättade om hemsidan och föreslog att medlemmarna ska anmäla sin
mailadress där. Man får då ett meddelande när hemsidan uppdateras. Det är också till nytta
för vägföreningen att ha tillgång till medlemmarnas maildresser. Informerade även om att
föreningen har bytt faktureringssystem vilket innebär att korrespondens skickas till
folkbokföringsadressen.
Kommentar från medlem angående upprustningen av parkeringsplatserna. Placeringen av
soptunnor och val av cykelställ ogillades! Valet av cykelställ, förklarades av Per Möller, är för
att bättre stoppa sandflykten. Soptunnornas placering ska vi se över, så att man inte
behöver passera dessa alltför tätt på väg ner till stranden.
Fråga från medlem angående kommunens bidrag, varför dessa inte ökar i takt med ökade
kostnader. Styrelsen ska se undersöka detta.
Förslag från medlem att styrelsen ska yttra sig i den utredning som kommunen har gjort om
vägföreningar i kommunen.
Fråga från medlem varför posten Skogsskötsel överstiger sin budget med 50%. Besvarades
av Per Möller och Jacob Skanse. Dels har styrelsen arbetat på att komma ifatt med
skötselplanen och därför tagit medel från andra poster, det viktiga har varit att inte överstiga
den totala budgeten. Dessutom har höstens stormar kostat vägföreningen ca 100 000 SEK.
Fråga från medlem angående Ljungskogens Strandbad ABs exploateringsplaner av området
– om vi kanske skulle frysa skötseln av dessa tomter tills vi vet vad som kommer att ske.
Fredrik von Platen gjorde en presentation angående Ljungskogens Strandbad ABs planer på
att exploatera Ljungskogen med 24 tomter. Detta presenterades även i årets Varjehanda.
Bilaga 4
Diskussion följde.
Styrelsen frågade mötet om det är medlemmarnas önskan att styrelsen arbetar för att
stoppa förtätningen av Ljungskogenområdet. Medlemmarna svarade JA på denna fråga.

11. Val av styrelseledarmöter och suppleanter samt utseende av
styrelseordförande
Valberedningens ordförande Bo Forsén presenterade förslag enligt Bilaga 5.
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De nya föreslagna styrelsemedlemmarna presenterade sig - Cecilia Dautovic Berg, Henrik
Wall och Andreas Morfiadakis.
Mötet godkände valberedningens förslag i sin helhet.

12. Val av revisorer och suppleanter
Enligt valberedningens förslag omvaldes Jacob Skanse och Inger Walle. Till
revisorssuppleanter omvaldes Ingalill Wåhlin och Kai Holm. Bilaga 5.
13. Val av Valberedning och utseende av sammankallande
Mötet föreslog omval av Bo Forsén, Karin Sjögren & och nyval av Ann Theander. Dessa
valdes med Bo Forsén som sammankallande.
14. Övriga frågor
En medlem undrar vem som kommer att ansvara för frågan om bolagets exploateringsplaner
nu när Fredrik von Platen avslutar sitt arbete i styrelsen. Styrelsen svarade att FvP kommer
vara fortsatt behjälplig men meddelar även att det finns kompetens kvar i styrelsen.
En medlem önskar en förändring för att underlätta utfarten mot Storvägen från fastigheterna
längst upp mot Falsterbovägen. Styrelsen ska se hur vi kan finna en lösning på detta.
Fråga från medlem angående rishögar från privata fastigheter, om det finns någon regel att
de ska tas bort. Någon lag finns inte men styrelsen arbetar fortlöpande med att uppmana
fastighetsägare att ta bort rishögar, dels av estetiska skäl men även för att minska
brandrisken.

15. Bestämmande av protokolljustering och tid och plats för protokollets
tillhandahållande för medlemmarna
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt för medlemmarna måndagen den 14 juli
klockan 16.00 på Ljunghusens Golfklubb. Protokollet kommer även, så småningom, att finnas
på hemsidan www.ljungskogen.info.
16. Mötet avslutades
Styrelsens ordförande Per Möller tackade Lennart Molander för att, som vanligt, skickligt ha
hållit i årets möte. Han tackade även de avgående styrelsemedlemmarna för deras utmärkta
arbete under många år i styrelsen. Även medlemmarna tackades för visat intresse och Per
lovade att även det kommande året göra sitt bästa såsom föreningens ordförande.
Mötet förklarades därefter avslutat!
Ljunghusen 2014-07-01
Vid protokollet:

Justeras:

______________________
Charlotte H Lendrop
Sekreterare

_______________________
Lennart Molander
Mötesordförande

______________________
Sten Kottmeier
Justeringsman

______________________
Per Åke Persson
Justeringsman
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