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 Protokoll fört vid Bro vägsamfällighets årsmöte den 1/9 - 2018 
 
Närvarande: Anne-Marie K Bergvall, Marianne Ellerud, Ulrika Jansson, Jonas Thorén, 
Helena Bergli, Bengt Nyström, Christina Ernstson, Johan Sundström och Lars Björklund.  
 

1. Bro vägsamfällighets ordförande Johan Sundström hälsade de närvarande välkomna 
och förklarade årsmötet öppnat och dagordningen godkändes. 

2. Till ordförande för mötet valdes Johan Sundström. Lars Björklund valdes till 
sekreterare. 

3. Till justeringsmän valdes Ulrika Jansson jämte ordföranden. 
4. Dagordningen godkändes. 
5. Mötet befanns behörigt utlyst.  
6. Verksamhetsberättelsen föredrogs muntligt av sekreteraren. Styrelsen har under 

verksamhetsåret 1 juni 2017 – 31 maj 2018 hållit 3 formella möten samt några 
informella. Under sommaren gjordes grusning med sedvanligt inslag av 
dammbindande salt. I övrigt skedde sedvanligt underhåll som sladdning, sandning, 
plogning och kantklippning. Vi upprättade en underhållsplan för vägen för att lättare 
kunna se när och hur åtgärder behövs och hur ekonomin kan anpassas till de kostnader 
som uppstår. Vi beslutade att skjuta upp det planerade arbetet med utdikning på de två 
platser vi inventerat, tills vi vet hur det går med fibergrävningen. Busskuren som 
årsmötet beslutade om har färdigställts under våren, i samverkan med Hällsätra vsf 
och Bro Byamäns sf där vi genom Lars Björklund har varit projektledare. Alla 
erforderliga tillstånd och markavtal har skrivits under. Vi har klargjort vårt 
organisationsnummer hos Skatteverket. Vi har anmält till Bolagsverket att vi ej har 
någon verklig huvudman i samfälligheten. Vi har löpande bevakat utvecklingen av 
fiberfrågan för vägsamfälligheten och informerat om detta via vår webbsida 
(www.broedsbro.se) och via mejl. Styrelseberättelsen godkändes.  

7. Kassörens rapport lästes upp. Verksamheten har i år gett ett underskott med 3 589 kr. 
Intäkter har uppgått till 38 631 kr från avgifter och 44 800 kr från bidrag. 
Vägföreningskostnaderna har uppgått till 75 993 kr och övriga kostnader till 11 026 
kr. Det fanns vid räkenskapsårets slut 118 006 kr i eget kapital och 17 850 kr i skulder.  

8. Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet och 
bokslutet fastställdes.  

9. Inga motioner och ärenden. 
10. Förslag till vägarbeten under 1/6-18 – 31/5-19 godkändes: Påläggning av grus inkl 

saltning på våren/sommaren 2018. Vägsyn görs under hösten. I övrigt sladdning, 
plogning, sandning vintertid samt kantklippning 2 ggr/år. Fortsatt bevakning av 
fiberfrågan. Preliminärt lokal utdikning (om/när fibergrävning är gjord).  

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes. 
Belopp per andel fortsätter att vara 350 kr. 

12. Årsmötet beslutade att styrelsens ordförande och sekreterare ska arvoderas med 999 kr 
per person under verksamhetsåret. Inga övriga arvoden till styrelse eller revisorer 
betalas ut under verksamhetsåret. Arvode omfattar ej kassörens arbete då detta 
debiteras enligt särskild ersättning.  

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter (styrelsen utser enl stadgarna ordförande) 
 
            Ordinarie 
 Lars Björklund omvaldes för 2 år   

Johan Sundström sitter 1 år till   
 Jonas Thorén sitter 1 år till   
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             Suppleanter 

Fredrik Köhler omvaldes för 2 år   
Ulrika Jansson omvaldes för 2 år 
Anne-Marie K Bergvall fyllnadsvaldes på 1 år 

 
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

         
    Ordinarie 

 Helena Bergli omvaldes  för 1 år 
 Björn Svan omvaldes för 1 år 
  
          Suppleanter 
 Christian  Jonsson omvaldes för 1 år 
 Marianne Ellerud omvaldes för 1 år 

 
15. Justerat protokoll kommer att anslås på vår webbsida www.broedsbro.se samt 

anslagstavlan i Ranåskorset. Som tidigare får de som angivit e-postadress protokollet 
per e-post. De som ännu ej lämnat e-postadress är välkomna att göra det till 
sekreterare@broedsbro.se    

 
16. Övriga frågor.  

a) Vi diskuterade eventuella ändringar av våra stadgar. Styrelsen håller fortsatt 
bevakning på den frågan. 
b) Lars informerade om fiberfrågan, mer info finns på www.broedsbro.se  
c) Årsmötet gav styrelsen uppdrag att beakta de REV-bidrag som finns för särskilda 
vägåtgärder.  
d) Vi tackade Bengt Näslund som slutar i styrelsen. Vi tackar också Bengt Nyström 
för fortsatt utmärkt arbete med det praktiska vägarbetet.  

  
17. Årsmötet avslutades. 

 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 
 
Lars Björklund    Johan Sundström  
 
 
 
 
Justeras   
 
 
 
 
Ulrika Jansson      
 
 


