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Protokoll fört vid Bro vägsamfällighets föreningsstämma den 18/9 2022

Närvarande: Christina Ernstson, Anne-Marie Keijsner Bergvall, Helena Bergli, Johan 
Sundström, Anette Nämvall, Marianne Ellerud, Lars-Olof Mattsson, Jessica Lundahl, 
Madeleine A Eriksson, Christian Eriksson, Ulf Rosengren, Björn Svan, Fredrik Köhler.

1. Bro vägsamfällighets ordförande Johan Sundström hälsade de närvarande välkomna 
och förklarade föreningsstämman öppnad.

2. Till ordförande för mötet valdes Johan Sundström. Marianne Ellerud valdes till 
sekreterare.

3. Till justerare valdes Fredrik Köhler.
4. Dagordningen godkändes.
5. Mötet befanns behörigt utlyst.
6. Verksamhetsberättelsen finns i årsbokslut för Bro Vägsamfällighet, räkenskapsåret 

2021-06-01 – 2022-04-30 och lästes upp av ordförande.
- Styrelsen har hållit fyra formella möten samt ett antal informella.
- Under vinterhalvåret 21/22 har vägen blivit sandad sju gånger.
- Vägsyn gjordes våren 2022 av Johan och Bengt i samband med iläggning av 

potthål.
- I övrigt skedde sedvanligt underhåll som sladdning, sandning, plogning, fickning 

(lagning av potthål) och kantklippning.
- Styrelsen följer sin upprättade underhållsplan för vägen men med avvikelse från 

sedvanlig slitlager/vatten/salt (SVS).
- Projektgruppen för väghållning och röjning av vegetation vid vägbanan träffades 

den 19 september 2021 deltagarna besiktigade vegetationen och röjde med en 
stånggrenssåg. 

Verksamhetsberättelsen godkändes.
7. Kassörens rapport lästes upp. 

Årets resultat blev 38 097 kr (överskott) mot föregående år 146 171 kr (underskott). 
Medlemsavgifter har inkommit med 51 200 kr, statliga bidrag med 44 314 kr, totala 
intäkter 95 514 kr mot föregående år 97 369 kr. Vägföreningskostnader har varit 
saltning-hyvling samt reparation och underhåll väg, sladdning och kantskärning om 
43 451 kr mot föregående år 230 519 kr. Övriga kostnader uppgick till 13 961 kr mot 
föregående år 13 291. 
Omsättningstillgångar framgår av plusgiro 72 284 kr och bankkonto 16 526 kr per den 
220430, totalt likvida medel 88 810 kr. Totalt eget kapital 68 704 kr. Upplupna 
kostnader 20 106 kr.

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

9. Motion i form av SMS inkommen från Lars-Olof Mattsson.
- Anpassning av farthinder. Ansvar projektgruppen, som består av Johan Sundström, 

Fredrik Köhler, Bengt Nyström och Lars-Olof Mattsson.
- Anne-Marie Keijsner Bergvall ansvarar för inköp av speglar.
- Projektgruppen sonderar vilka träd, som står för nära vägen.
- Projektgruppen ska inspektera häck Bro 1:5.
- Föreningsstämman beslutade och styrelsen verkställer.

10.  Förslag till vägarbeten under 1/5–22 – 30/4–23 godkändes:
- Påläggning av (SVS) slitlager/vatten/salt kan vid behov bli aktuellt.
- Egen vägsyn inkl. bevakning av utskjutande grenar.
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- I övrigt sladdning, plogning, flickning, sandning vintertid samt kantklippning          
2 ggr/år. 

Matris år för år, underhållsplanför förbättringar/investeringar finns med i bilaga till 
Årsbokslutet. Matrisen är ett verktyg för styrelsen att få en god översikt tio år framåt i 
tiden. Föreningsstämman beviljade förslaget.

11. Styrelsens förslag till budget och utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd med 
årets utdebitering på 500 kr/andel godkändes.

12. Stämman 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). 
Önskemål om att befintligt val bifogas till dagordningen nästa år. 
Styrelsens samansättning enligt stadgarna:
3–5 ledamöter samt 3 suppleanter, minst 1 ledamot och 1 suppleant väljs på 1år. Övriga
på 2 år.

           Ordinarie
Fredrik Köhler omval
Johan Sundström omval 
Anette Nämvall sitter 1 år till

           Suppleanter
Jessica Lundahl sitter 1 år till 
Madeleine A Eriksson nyval
Christian Eriksson nyval

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
            Ordinarie

Helena Bergli sitter 1 år till
 Björn Svan omvaldes för 1 år

Suppleanter
Anette Rödin omval 1 år

15. Protokollet kommer att anslås på vår webbsida www.broedsbro.se samt anslagstavlan i 
Ranåskorset. Som tidigare får även de som angivit e-postadress protokollet per e-post. 
Originalhandlingen finns hos styrelsen.

16. Övriga frågor
- Anne-Marie Keijsner Bergvall beställer farthinder, skyltar, vajer (Swedol)
- Till valberedning valdes Madeleine A Eriksson

17. Ordförande avslutade föreningsstämman.

Vid protokollet Ordförande

Marianne Ellerud Johan Sundström 

Justeras

Fredrik Köhler
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