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BOVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  2013 
 
Datum: 2013-06-27 
Tid: 19.00-20.15 
Plats: Bygdegården i Sörmjöle 
Närvarande: Bilaga 1 
 
Föreningens ordförande, Roger Forsgren, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Årsmötesdeltagarna tillfrågades om mötet utlysts i behörig ordning, vilket bifölls av 
deltagarna. 
 
§ 1. Val av ordförande för årsmötet 

Roger Forsgren valdes till ordförande för årsmötet. 
 

§ 2. Val av sekreterare för årsmötet 
Eva-Britt Kvarnbrink valdes till sekreterare för årsmötet. 
 

§ 3. Val av protokolljusterare för årsmötet 
Eva Larsson och Lars Holm valdes att justera protokollet.  
 

§ 4. Verksamhetsberättelse 
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen som bifogades inbjudan till årsmötet. 
  

§ 5. Styrelsens och revisorernas berättelser 
Peter Frost föredrog fördelning av intäkter och kostnader för räkenskapsåret 2012-01-01 - 
2012-12-31, enlig inbjudan. 
Revisorernas revisionsberättelse föredrogs. 
 

§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen 
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  
året. Beslutet var enhälligt. 
 

§ 7. Framställningar från styrelsen, eller motioner från medlemmarna 
 Höjning av medlemsavgiften 

Ordförande föredrog ett behov av höjning av medlemsavgiften med 20 % från och med 
utdebiteringen för 2014. Anledningen är dels ökade kostnader för väghållningen och dels ett 
hot om indragning av det kommunala stödet till enskilda vägar. Höjningen 20 % läggs på 
avgiften för respektive vägdel. Stämman biföll förslaget till höjning. 

 
§ 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Förslaget till utgiftsstat som bifogades inbjudan föredrogs av Peter Frost. Årsmötesdeltagarna 
godkände förslaget. 
 
Diskussion vidtog om möjligheter att förenkla för föreningen att få in medlemsavgifter, varvid 
föreslogs upprättande av ett mail-register. De små sidoföreningarna uppmanades förenkla 
upprättandet genom att befintliga mail-register skickas till Peter Frost som är ansvarig för 
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utskicken. Ca 80 % av medlemmarna har e-mailadress. Övriga medlemmar får utskick på 
traditionellt sätt. 
Diskussion vidtog om hur föreningen ska få alla medlemmar att betala sina medlemsavgifter. 
Idag betalar ca 50 medlemmar inte sin avgift och ett stort arbete läggs ner för att få in dessa. 
Förslaget från stämman var att införa påminnelseavgifter för de som inte betalar. 

 
§ 9. Val av styrelse och styrelseordförande: 
 Roger Forsgren 

Peter Frost 
Eva-Britt Kvarnbrink 
Sven-Erik Nygren 
Dag Åström 
Dennis Hedlund 
Anders Lindqvist 
 

ordförande 
kassör 
sekreterare 
ledamot 
ledamot 
suppleant 
suppleant 
 

tom 2014 
tom 2014 
tom 2015 
tom 2014 
tom 2015 
tom 2014 
tom 2014 
 

 

§ 11. Val av revisorer 
 Anders Boman 

Barbro Jonsson 
Vakant tills vidare 
 

(sammankallande) 
 
(suppleant) 

tom 2014 
tom 2014 
tom 2014 

§ 12. Fråga om val och valberedning 
 Eva Larsson 

Anna Stenmark 
 

(sammankallande) 
 

tom 2014 
tom 2014 

§ 13. Övriga frågor 
 Redovisning av enkätsvar 

Ordförande föredrog resultatet av den enkätundersökning kring fortkörning längs vägen, som 
skickades ut i våras och hur man ställer sig till ev. farthinder. Totalt svarade 263 medlemmar 
av ca 570, fram till stoppdatum. Av de svarande angav 80 personer att man säger nej till 
farthinder av alla slag. Övriga 183 svarande ansåg att vi måste få ner hastigheten på vägen och 
ett antal olika förslag kom in.  
 
Efter diskussion kom stämman överens om att pröva en sänkning av hastigheten så att 
nuvarande 50-sträcka sänks till 40 km/tim, samt skyltningen längs vägen görs tätare så att 
bilisterna påminns om den hastighet som råder. Styrelsen ska även undersöka om möjlighet att 
genomföra fler hastighetsundersökningar längs vägen (genomförd mätning, se nedan).  

 Resultat av genomförd hastighetsundersökning 
Under perioden 16-22 maj genomfördes en hastighetsundersökning på raksträckan där tidigare 
två vägbulor fanns. Syftet var att ta reda på hur mycket trafik det är längs vägen och hur 
hastigheten hålls. Undersökningen visade att ca 600 bilar per dygn färdas längs sträckan. Mer 
än 70 % av bilisterna körde för fort. Snitthastigheten låg på ca 67 km/tim och det fordon som 
körde fortast kördes i 122 km/tim. Hastighetstoppar sker tidiga mornar, vid lunchtid och vid 
middagstid. 

 Föreningens informationssida  
Ordförande informerade om föreningens informationssida mjole.com/samfalligheter 
På informationssidan kommer aktuell information som berör medlemmarna att läggas ut, som 
ex. årsmötesprotokoll. Medlemmarna uppmanas att kontinuerligt gå in på sidan. 

 Avgrävningen av Gamla Riks 13 
Ansvariga för avgrävningen av vägen är Bådahällans vägförening som tidigare hade ansvaret 
för vägavsnittet. Således helt utanför Bovikens samfällighetsförenings ansvar. Fortsatt 
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information kring vägen och avgrävningen kan följas på informationssidan. 
 

§ 13. Meddelande om plats där årsmötets protokoll hålls tillgängligt 
Protokollet anslås på anslagstavlan vid butiken i Sörmjöle, på anslagstavla vid Brännäset, vid 
kolonin och vid parkeringen innan Boviken. Dessutom till samtliga förtroendevalda och på 
informationssidan mjole.com/samfalligheter 
 

§ 15. Mötets avslutande 
Ordförande Roger Forsgren tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade  
mötet avslutat samt önskade alla en trevlig sommar.  
 

 Vid protokollet: 
 
 
Eva-Britt Kvarnbrink 

Justeras: 
 
 
Lars Holm 

Justeras: 
 
 
Eva Larsson 

 


