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Årsstämman genomförd som digital stämma
Föreningens årsstämma blev i år en unik stämma i föreningens historia, eftersom den genomförts
digitalt. En lösning som framtvingats av den stora pandemin med Corona-viruset och då
Folkhälsomyndigheten avråder från möten och samlingar i större grupper. Vi har nu fått såväl
positiva som negativa erfarenheter av att hålla en stämma digitalt, men kan trots allt konstatera att
vi lyckats genomföra den på ett både smidigt och demokratiskt sätt. Naturligtvis saknar såväl styrelse
som medlemmar möjligheten till muntliga frågor och svar och tillfälle att borra lite djupare i vissa
frågor och då kanske landa i ett bättre beslut i någon fråga. En av de mest positiva erfarenheterna
med den nu genomförda stämman är att den var mer demokratisk än stämmor brukar vara, genom
att deltagandet var unikt högt – 47 av 53 röstberättigade medlemmar var närvarande genom sina
mejlsvar. Normal närvaro tidigare år har legat på 35 till 40 röstberättigade medlemmar.
Samtliga mejlröster har sammanställts och godkändes på stämman i lördags den 21 mars tillsammans
med såväl röstlängd som rösträkning i samtliga beslutsfrågor. Närvarande på den telefonkonferens
som utgjorde den sista formella delen av årsstämman var hela styrelsen samt våra två revisorer Erik
Victor och Richard Wiedenkeller. Protokollet från årsstämman har redan signerats och har nu även
lagts ut på vår hemsida tillsammans med röstlängd och rösträkning.
Vad blev då resultatet av röstningen och besluten på stämman? Det blev bifall till samtliga frågor
som styrelsen föreslagit. Några få medlemmar ifrågasatte behovet av en ökad budget och ökade
avgifter, men de allra flesta medlemmar biföll styrelsens budget och avgiftshöjningar. Styrelsen
uppskattar att medlemmarna genom dessa beslut ger styrelsen möjlighet att fortsätta med vår
gemensamma höga ambition att inte bara underhålla, utan på sikt löpande förbättra vägar,
vattenanläggning, bron, bryggor och stränder.
Den fråga som dock engagerade mest och där antal JA-röster bara med liten marginal översteg
antalet NEJ-röster var styrelsens förslag om en automatisk bom. Det var visserligen övervikt av JAröster även i denna fråga, men styrelsen valde ändå att dra tillbaka sitt förslag. Styrelsen åtog sig
samtidigt att arbeta vidare med frågan under året, för att ev. återkomma till nästa årsstämma med
ett reviderat förslag.
Av de frågor och synpunkter som kommit fram angående olika bomlösningar så är det uppenbart att
medlemmarna har olika uppfattningar om vilka problem en ny bomlösning skall lösa. Några söker en
smidig lösning där man slipper gå ur bilen vid passage, andra söker en lösning som är svår att forcera
och några söker en lösning där bommen kan vara stängd på sommaren medan andra vill ha en
lösning där bommen skall vara öppen på sommaren. Vi kommer att ha svårt att finna en lösning som
passar alla, så vi får fokusera på att finna ett alternativ som passar de flesta. Styrelsens förslag till
stämman passade visserligen de flesta, men med för liten marginal för att vi skall gå vidare med den.
Vi kommer att bilda en arbetsgrupp där ni medlemmar bjuds in att vara med, så gör vi ett nytt försök
under året för att få fler medlemmar samlade kring vår framtida bomlösning.
Styrelsens konstituerande och kommande arbete
Styrelsen höll ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsstämman, där vi även tog beslut kring
hur vårt arbete under året skall organiseras. Vi beslöt att avsluta de arbetsgrupper för vägar, vatten
och bron, som vi haft under förra året. Brogruppen kommer dock att avslutas först efter att vi fått
den sista brorapporten från Ramboll i vår. Arbetet med de frågor där vi nu avslutar arbetsgrupperna

kommer naturligtvis att drivas vidare av styrelsen med viss intern arbetsfördelning. Synpunkter från
er medlemmar på vårt arbete vill vi som vanligt att ni ger oss löpande.
Vårt nästa styrelsemöte kommer vi att ha på lördag den 25 april, dvs direkt efter städdagen. Om ni
inte redan gjort det så boka in städdagen i era kalendrar nu. En osäkerhet finns dock om och hur vi
kan genomföra städdagen pga Corona-viruset, men vi återkommer om det när vi närmar oss dagen.
Styrelsens tack
I samband med alla mejl och telefonsamtal vi haft med er medlemmar inför årsstämman har vi fått
många tack och uppskattningar för vårt arbete, inklusive den löpande information vi sänder ut. Det
värmer även luttrade styrelseledamöter och ger oss alla i styrelsen energi och glädje att fortsätta vårt
arbete för ett välfungerande och trivsamt område. Så vi i styrelsen tackar för det och uppskattar om
ni fortsätter med att löpande ge oss feedback.

Klyppingen den 22 mars 2020
Styrelsen

