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Protokoll f6rt vid RVF:s irsm6te tisdagen den 15 mars 2016

1. Fdreningens ordfdrande David Timner fdrklarar mdtet dppnat kockan 19.08.

2. Till mdtesordf6rande vdljs Malena J6nsson och till sekreterare Carl Alstrdmer.

3. Dagordningen faststdlls i enlighet med 6rsm6teskallelsen.

4. Motet anses vara utlyst enligt stadgarna, dA den delades ut samt postades s6 att
samtliga medlemmar, som anmdlt rdtt adress till styrelsen, fick kallelsen i god tid innan
de stipulerade 14 dagarna innan mdtesdagen.

5. Tilljusteringsm€in v€iljs Per Sommarstrom och Bernt Jakobsson och till rdstrtiknare vdiljs
mOtessekreteraren

6. Rostliingd (ndrvarolista) upprtittas; 32 ndrvarande personer representerar 35
fastigheter.

7. Verksamhetsberdttelsen fdr 2015, som bifogats kallelsen, fdredras i valda delar av
f6reningens ordfdrande David Timner och dess kassdr Anders Stuart.
Verksamhetsberdttelsen godkdnnes av mdtet och beslutar att underskottet balanseras i

ny riikning.

8. Revisionsberdttelsen uppldses av revisor Claes Aberg och m6tet beslutar bevilja
styrelsen ansvarsfrihet f6r det g6ngna 6ret.

9. Arvodet till styrelsen och dess arbete ivdgf6reningen sdvdl som tomtEigareforeningen
beslutas, i likhet med forra 6ret, att faststdllas till totalt 25 000 kr

10. Styrelsen har inte framstfillt n6gra propositioner infdr drsmdtet, ej heller har medlemmar
inkommit med n6gra motioner.

11. David Timner informerar om plan for verksamheten innevarande 6r, vilken blivit
utskickad med kallelsen, och Anders Stuart redogor f6r budgeten f6r 2016.

12. Budget f6r 2016 och andelstal faststtills enligt utskickad debiteringsltingd. Vdgavgiften
blir nettol 957 kr f6r permanentboende med andelstal 1 efter 500 kronors bidrag frAn
kommunen och f6rfallodatum siitts till 2016 05 31.

Risets hemsida : http://www.risets.info/

Forts



13. Valberedningens ordfdrande, Bdrje Drakenberg, foredrar fdrslag pA ordinarie ledamdter
till styrelsen:
Som ordinarie styrelseledamoter omvdljs David Timner och Anders Stuart p6 tvA 6rs
mandat. Per-Fredrik Lindahl och Carl Alstrdmer kvarst6r i sitt tv66rsmandat frAn 2015i
yfterligare ett 6r. Sofia Kinch nyviiljs p6 tv6 5r.
Av ordinarie ledamdter viiljs David Timner till ordf6rande. I dvrigt konstituerar styrelsen
sig sjiilvt ienlighet med stadgarna.

Valberedningens ordf6rande, Bdrje Drakenberg, f6redrar fdrslag p6 suppleanter till
styrelse:
Till suppleanter omvdljs Linda Htiggstr6m p6 ett 6r och Lisa Tingvall nyvailjs p6 samma
tidsperiod.

Till revisorer vEiljs Olle lsakssons p6 tv6 6r medan Claes Aberg kvarstannar ett 6r till p6
det tu65riga mandat han redan sitter p6.
Som revisorssuppleanter vdljs Malena Jdnsson och Gunnar Linus, brigge pA 1 6r.

Till valberedning omvdljs B6rje Drakenberg, Martin Mella och Urban Falk. Dessa f6r i

uppdrag att s6ka en fidrde, gdrna kvinnlig, ledamot att adjungeras till valberedningen.

Ordforanden David Timner fdredrar status p6 ombyggnad av vdgarna inom omrdde B,
vilket ocksi 96r att l6sa om i kallelsen. Lantmditerif6rrdttningen som fdrst drog ut p6
tiden 6verklagades vilket adderade extra tid. Under senhdsten kom till slut domstolens
utfall som ocksi vann laga kraft. Under tiden Lantmdteriets och domstolens kvarnar
malde valde kommunen att prioritera upp Vikingshillsvdgen fdre Risets omr6de.

Kommunens krav p5 f6reningens underlag har ocksA successivt 6kat, vilket ocks6 har
tagit extra tid.

Foreningen har utdebiterat en fdrsta avgift om 26.000 kronor minus eventuell tidigare
inbetald frivillig ersdttning om 6.000 kronor till de fastigheter som ing6r i Omride B och
R6rsundsviken ll.

Resultat och budget frir Omrdde B och Rdrsundsviken ll redovisas som ett eget projekt,
skilt frin Vdgforeningen, och fanns med i 6rsmdteskallelsen.

Den dom som reglerar Karbosj6ns utlopp kommer dock innebdra att arbetet med att
sdnka sjdn verkar komma ig6ng under 6ret.

Ovriga frigor / Ordet fritt

lngvar Palmqvist, fdreningens vfigh6llare, pipekar att flera av fdreningarna i vArt
grannomr6de har parkeringsfdrbud p6 vdgarna, hela 6ret eller framf6rallt under
vinterhalvAret. DA vinterunderhillningen emellan6t dr sv6r efterfr6gas en liknande
lOsning inom Riset. Styrelsen uppmanas att se over parkeringsfr6gan under
verksamhetsAret.

Under ett par Ar har fdreningen testat farthinder i omr6det med mAl att Aterkomma med
ett forslag till stdmman. Fdrslaget dr dock inte ftirdigbearbetat och styrelsen mdste
fortsiitta utvdrderi ngen.

Stdmman uttrycker en uppskattning av styrelsen arbete under Aret.
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Bildad 161121937

Risets Tomtiigarefiirening u.p.a.

Org nr 714000-1947 Plusgiro 19 80 09-3

20. Protokolljustering sker efter samordning av sekreteraren och fiirberedande mailutskick till
m6tesordforanden och justeringsmiin. Mdtet avslutas klockan 21.25.

Saltsjd-Boo den 15 mars 2016
Vid protokollet:

Carl Alstrdmer

Justeras:

Mdtets ordfiirande:

I \-,-----
7 Per Sornmarstrd
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