KALLELSE
Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2019.
Tid:
Plats:

Söndag 27 januari 2019 kl. 10:00. Inskrivning och fika från 09.30.
Kummelnäs Kapell, Kummelnäsvägen 70

DAGORDNING
1.

Mötet öppnas

2.

Val av ordförande för stämman

3.

Val av sekreterare samt två justeringsmän för stämman

4.

Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

5.

Fastställande av dagordning

6.

Fastställande av röstlängd

7.

Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2018

sid. 2-12

8.

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2018

9.

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

sid. 13-14,
16-18, 19-23
sid. 24-27

10.

Styrelseförslag: Förrättning

sid. 28

11.

Inkomna motioner samt styrelsens svar och förslag till behandling

sid. 29-33

12.

Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret 2019

sid. 34

13.

Beslut om arvoden till styrelsen, revisorerna samt projektledare

sid. 35

14.

Beslut om budget för 2019 samt beslut om avsättning till
”Underhålls- och förnyelsefond”

sid. 36-38

15.

Fastställande av debiteringslängd, beslut om utdebitering för 2019 samt
beslut om sista betaldag
sid. 38

16.

Valberedningens förslag till val
Val av styrelse
Val av ordförande
Val av revisorer, samt beslut om extern revisor för 2019
Val av valberedning

17.

Utlottning av båtplatser 2020-2022 vid Kummelnäs Inre Brygga.
Intresseanmälan till annika.ring@kummelnas.se

18.

Övriga frågor. Ordet är fritt men inga beslut får fattas under denna punkt.

19.

Tid och plats för protokolljustering samt tidpunkt då protokollet hålls tillgänglig för
medlemmarna. Protokollet föreslås justeras i omedelbar anslutning till mötet.

20.

Mötet avslutas

sid. 35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Läs igenom handlingarna före mötet. Inga kopior tillhandahålls på mötet.

Brev från Ordförande
Vädergudarna var med oss!
Under mina 30 år som ordförande, har vägarna aldrig varit så skonade såväl på
sommaren som på vintern. Det brukar antingen krävas extra halkbekämpning under
vintern eller extra mycket potthålslagning under resten av året. Föreningens ekonomi
är därmed stark och fonderade medel finns för oförutsedda händelser.
Styrelsen föreslår därför att årsavgiften sänks med 9%.
KVF fortsätter spara 25,000 A4 papper per år!
I enlighet med tidigare årsstämmobeslutet postas en fysisk kallelse till medlemmarna.
Där finns en länk till föreningens hemsida som du klickar på för att läsa och skriva ut alla
handlingar. Inga utskrivna handlingar kommer att finnas på årsmötet.
KVF har övertagit ansvar för gatubelysning
Efter drygt 55 år av kommunalt ansvar för gatubelysningen i Kummelnäs, sade Nacka
Kommun upp avtalet från januari 2018. Ansvariga tjänstemän på Gatukontoret ihärdigt
hävdade under 5 månaders brevväxlingar och möten att kostnaden för KVF skulle
vara ”försumbar”. Efter att KVF uppvaktat den politiska ledningen så fattades ett
principbeslut om att omläggningen skulle bli ”kostnadsneutral” för KVF. Efter fortsatta
överläggningar så beslöts att KVF erhåller ett årligt bidrag på 375.000 kr. KVFs avtal
tillämpades sedan på övriga vägföreningar i kommunen.
Parkeringsförbud från 1 dec till 31 mars
Nacka Kommun har infört parkeringsförbud vintertid i hela Kummelnäs för att säkra
vinterunderhåll och för att ambulanser och brandkår skall kunna komma fram.
Parkeringsbolaget G4S har kommunens uppdrag att se att detta efterlevs. Se upp för
böter!
Tänk på att inte ställa ut era soptunnor på vägen då den kan lätt bli en trafikfara.
Soptunnor skall vara på den egna tomtmarken.
Wiboms Trädgård, Solviksvägen
I samråd med Boo Miljö Vänner och Skönhetsrådet fortsätter iståndsättning av den
20,000 m2 gröna oas längs med del av Solviksvägen som revisorn Wibom anlade på
1920-talet. Stigarna har försetts med flis, och fortsatt gallring av döda träd och sly har
skett under året. Njut av såväl svenska växter som växter från både Europa och
Nordamerika. Under 2019 kommer att monteras små skyltar som identifierar de
ovanligaste växterna. Vägföreningen för diskussioner med Nacka Kommun om att
Wiboms Trädgård skall ingå i det föreslagna Rensättra Naturreservat vilket skulle göra
naturparken skyddad för ”all framtid”.
Väl mött på årsstämman i Kummelnäs Kapell, söndag 27 januari.
Inskrivning sker 09:30-10:00 då också fika serveras. 10:00 börjar mötet.
Du har rätt att ta med dig upp till 3 fullmakter om någon granne vill göra sin röst hörd
men inte kan komma. Se till att fullmakten undertecknas med signatur,
fastighetsbeteckning, datum samt namnet på den som får fullmakten.
Victor Brott, Ordförande
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