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Sammanträde Almösunds Vägforenings Årsmöte

Tid 19 mai 2009 kl 19.00

Plats Församlingshemmet, Myggenäs

$l Mötets öppnande

Ärsmötet forklarades öppnat av ordforanden

$2 Mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötets ansågs stadgeenligt utlyst

$3 Godkännande av dagordning

Dagordningen foredrogs och godkändes av årsmötet .

$4 Val av funktionärer till årsmötet

a) ordforande

b) sekreterare

c) tvåjusterare

Till ordftirande ör årsmötet valdes Mona-Lisa Dahlberg, till sekreterare
Anders Widjesjö och till justerare Kerstin Johansson och Karl-Gustav
Gustavsson.

$5 Fastställande av röstlängd och insamlande av fullmakter

Årsmötet fastställde röstlängden och noterade därvid att representanter ftir
l9* fastigheter/tomter var närvarande. De representerade fastigheteffla var;

Ävja l:43, l:63, l:7 6, 1:85, I :86, 1 :91, l:l 03, I : I 05, I : I 1 3, 1 : I 19, 1:120,
l:129, l:131, 1:134, 1:139, l:140, 1:141

Rävsal2:8,2:9

Mälby -
*Fr.o.m. $ 7 var 20 fastigheterrepresenterade då Åuja I : 133 tillkom.

$6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen ftiredrogs och godkändes av årsmötet

$7 Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen foredrogs och godkändes av årsmötet

$8 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen loredrogs och godkändes av årsmötet

I



PROTOKOLL 2 (2)

2009-05-r9

$9 Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet for
verksamhetsåret

$10 Fastställande av avgifter och godkännande av budget

Årsmötet godkände styrelsens forslag till budget for verksamhetsåret
2009t20r0.

S11 Arvode ftir styrelsen, ersättare och revisorer

Arvoden lämnas olorändrade för kommande verksamhetsår dvs.
ordforande resp. kassör 6000:-/år, sekreterare 3000:-/år, ersättning ftir
arbeten för vägforeningen godkända av styrelsen ersätts med 100:-/timma
och styrelsesammanträden ersätts med 200:-/möte.

S12 Val av kassör på Wå år

Till kassör pä2 är valdes Michael Petersson

$13 Val av sfyrelseledamöter

a) I ordinarie ledamot pä2 är

Till ordinarie ledamot pä 2 är valdes

Erland Rutgersson

$ 14 Val av ersättare

Till ersättare på 1 år valdes

Dennis Selse (omval)

Niklas Galligani (omval)

Anders Widjesjö (omval)

Mattias Gunnarsson (omval)

Daniel Hjerpe (omval)

$15 Val av revisorer

a) En revisor pä2 hr

Till revisor pä2 är valdes

Jojjan Linddn (omval)

$16 Val av en revisorsuppleant pä2 kr

Till revisorsuppleant pä2 är valdes

Annette Ruud (omval)

I
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$17 Val av valberedning ftir 1 år

Till valberedning for I år valdes

Cecilia Johansson (sammankallande)

Nils Adlercreutz

Martin Gustavsson

S18 Inkomna motioner och skrivelser

Inga motioner eller skrivelser hade inkommit

$19 Styrelsens ftirslag till åtgärder under verksamhetsåret

Ärsmötet beslutade bifalla styrelsens ftirslag att låta Skanska asfaltera hela
Almösundsvägen detta till en kostnad av 168 650 kr. 30oÄ av kostnaden
bidrar Vägverket med efter ansökan från styrelsen, dvs. totalkostnad ca.
118055 k.

$20 Städdag hösten 2009

Styrelsens lorslag på städdag i slutet på September biftjlls. Styrelsen
återkommer med specificerat datum.

$21 Övriga frågor

a) Belysning

Färdiga fundament lor belysningstoplar finns utplacerade i många gränder
några stolpar har dock ej aldrig varit monterade. Styrelsen fick i uppdrag
att se över om det finns behov och om det är ekonomiskt försvarbart att
montera fler belysningstolpar återkomma med redovisning till nästa
årsmöte.

b) Eldplats

Årsmötet uppmärksammades på att eldplats vid fotbotlsplan ej längre skall
användas. Arsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över om det finns
möjlighet att upprätta en 'permanent' eldningsplats.

c) Festkommit6

Nils Adlercreutz lorslog att en festkommitd skall bildas vilket bifolls av
årsmötet. Denna festkommitd är helt fristående från vägforeningen d.v.s.
skall ej belasta vägfiireningen ekonomiskt. Till ledamöter i festkommitdn
ft)reslogs och valdes:
Nils Adlercreutz, Carl Rehnberg, Kerstin Johansson och Anders Widjesjö

922 Tid och plats ftir årsmötesprotokollets anslående samt justeringsdag

Justering av protokollet sker den 1 Juni 2009. Ärsmöteprotokollet
presenteras på hemsidan och anslås på anslagstavlan den 2 juni.

S23 Mötets avslutande

Mötet avslutades och mötesordforande tackade for {tirtroendet. visat
intresse och en levande diskussion.
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Vid protokollet

Sekr. Anders Widjesjö Ordf. Mona-Lisa Dahlbers

Karl-Gustav Gustavsson

Justerat
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Kerstin Johansson


