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1. Mötets öppnande.
Föreningens ordförande Niclas Norling hälsade alla välkomna.
2. Val av justeringsmän att jämte orföranden justera dagens protokoll.
Årsmötet valde Weronica Skantz och Ove Sandblom som justerare av årsmötesprotokollet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
22 av drygt 300 fastigheter i Raksta var representerade.
4. Frågan om mötet är behörigen utlyst.
Mötet ansågs behörigen utlyst, trots att någon påpekade att han fått kallelsen sent.
5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen enligt kallelsen fastställdes, men punkten ”områdesfrågor” stryks till nästa år, då den ej anses höra
till det som ska avhandlas på årsmötet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året inkl. vägrapport med förslag på
vägarbeten som skall utföras eller påbörjas under kommande verksamhetsår.
Niclas Norling läste upp verksamhetsberättelsen. Löpande vägunderhåll har genomförts, skötsel av badplatser
och lekplats. Påbudsskyltar om 30 km/tim (blå skyltar) har satts upp vid infarter till Rakstaområdet. En
boulebana ha anlagts vid Amerikaängen. Valborgsfirande och Rakstadag har genomförts. Brandt på
Bergholmvägen ställde frågan om det är föreningens ansvar att åtgärda gropar som uppstått vid sidan av den
asfalterade vägbanan. Då vägchef Veronica Runing inte kunde medverka vid årsmötet tog Niclas Norling med
sig frågan för senare svar.
Representanter från styrelsen har också deltagit i samrådet rörande DP7.
7. Framläggande av årsredovisning.
Niclas Norling gick igenom årsredovisningen (bifogas protokollet). Föreningen har fått extra bidrag från från
vägverket pga stort åtgärdsbehov av vägarna. Att åtgärder dröjer beror på att svagheter behöver visas upp för
Vägverket.
Att kostnaderna för områdesfrågor var 0 enligt årsredovisningen beror på att dessa kostnader finns under posten
Fest/Rakstadagen/Valborg. Här återfinns även kostnader för investering av vattenpump och eldningstillstånd till
Valborgsfirandet. De höga kostnaderna för Amerikaängen avser anläggande av boulebanan, vilket genomfördes
efter beslut på årsmötet 2008.
Pengar har under året flyttats till ett bankkonto med bättre ränta. Postgirokontot kommer att sägas upp till
årsskiftet.
Kundfordringar och osäkra fordringar är från personer som är svåra att nå. Indrivning sker med hjälp av
Kronofogdemyndigheten.
Synpunkt från revisorn att årsredovisning ska finnas revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet samt
medlemmarna tillhanda i samband med kallelsen till årsmötet.
Frågan om syftet med stort eget kapital kom upp. Orsaken är att ha en beredskap för snörika vintrar samt om
större åtgärder kommer att krävas när Tyresö kommun så småningom tar över vägarna.
8. Framläggande av revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse lästes upp, vilken tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Frågan om fastställelse av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat.
Årsmötet beslutade fastställa resultat- och balansräkning samt dispositionen av årets resultat.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

11. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter sen föregående år, dvs 2500 kr för permanentboende. Årsmötet beslutade
att styrelsen uppdras att granska vilka fastigheter som utgör sommarboende respektive permanentboende.
12. Frågan om fastställelse av utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Årsmötet beslutade fastslå enligt styrelsens förslag.
13. Behandling av inkomna ärenden och motioner.
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
14. Beslut om arvoden för styrelsen och revisorerna.
Årsmötet beslutade att höja arvodet till styrelsen med 50%, från 20.000 till 30.000 kr, att fördelas inbördes av
styrelsen.
15. Valberedningens förslag till styrelse.
Niclas Norling (ordförande) omval 2 år.
Karin Borgman (sekreterare/ledamot) avgår som ordinarie ledamot, men föreslås som suppleant på 1 år.
Catharina Nilsson (ledamot) omval 2 år.
Stig Liliegard, (ledamot) nyval 2 år
Berit Nyberg (suppleant) nyval 1 år
Sofia Larsson (suppleant) omval 1 år
Veronica Runing (ord. ledamot/vägchef) och Susanne Fromm (ord, ledamot/kassör) valdes förra året på 2 år och
sitter kvar till 2010.
Suppleanterna Jenny Jansson och Börje Henning avgår utan förslag på omval.
16. Val av styrelse
Årsmötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
17. Valberedningens förslag på revisorer.
Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisor Hans Caroll, 2 år och revisorsuppleant Weronica Skantz, 1
år. Ordinarie revisor Lena Bourelius valdes förra året på två år och har ett år kvar.
18. Val av ordinarie revisor och revisorsuppleant.
Årsmötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
19. Valberedningens förslag på områdesbyfogde.
Valberedningen föreslog nyval av Curt Widlund.
20. Val av områdesbyfogde.
Årsmötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
21. Val av valberedning.
Årsmötet beslutade om omval av Börje Henning och Ingemar Good. Alla medlemmar uppmanas att bistå
valberedningen med förslag.
22. Områdesfrågor.
Alla uppmanas att deltaga på Rakstadagen.
Det kom önskemål om att midsommarstången skall tas ner tidigare.
Frågor om hur överlämnandet av vägarna till Tyresö kommun kommer att gå till. Styrelsen har inte mer
information än vad som finns på Tyresö kommuns hemsida. Vägföreningen äger ingenting i Raksta. Övergången
kommer förmodligen inte vara klar förrän om minst 10 år.
Boulebanan vid Amerikaängen står fritt för alla att använda.
Vi behöver någon som kan klippa gräset på Amerikaängen, Klippning av gräsmattan vid badet är löst.
24. Övriga frågor.
Kiosken är enligt uppgift ännu ej såld.

25. Mötets avslutande.
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