
Dagordning medlemsmote Ronnangs Vagforening 2006. 

I Val av ordforande for stamman. 

§ 2 Val av sekreterare for starnnian. 

§ 3 Val av tva justeringsman. 

§ 4 Styrelsens och Revisorernas berattelser. 

§ 5 Faststallande av resultatrakning och balansrapport. 

§ 6 Ansvarsfrihet for styrelsen. 

§ 7 Framstallningar fran styrelsen och motioner fran medlernmar. 

§ 8 Ersattning till Styrelsen och Revisorerna. 

§ 9 Styrelsens forslag !:ill budget samt debiteringslangd. 

§ 10 Val av styrelse och Styrelseordforande. 

§ 1 1  Val av revisorer. 

§ 12 Val av valberedning. 

§ 13 Ovriga fragor. 

§ 14 Meddelande av plats dar stammoprotokollet halles tillgangligt. 

Per Bertilsson 
Ordforande 



5 1 Val av ordforande for stamman. 
Till ordforande for stamman valdes Per Bertilsson. 

5 2 Val av sekreterare for stamman. 
Till sekreterare for stamman valdes Larry Hansson. 

5 3 Val av tvi justeringsman. 
Till justeringsman valdes Hans Sandberg och Rikard Jenneborn. 

t 
5 4 Styrelsens och Revisorernas berattelser. 
Ordforanden laste upp verksarnhetsberiittelsen, Sekreteraren presenterade 
balansrapporten, frigor besvarades. 
Revisionsberattelsen lastes av Mats Kristensson. 

§ 5 Faststallande av resultatrakning och balansrapport. 
Resultatrdming och balansrapport faststalldes och lades till handlingarna 

5 6 Ansvarsfrihet for styrelsen. 
Styrelsen beviljades ansvarsfiihet for det gingna Aret. 

5 7 Framstallningar frin styrelsen och motioner frin medlemmar. 
Mats Kristenssons motion om parkeringen i Kirevik lastas upp, styrelsens 
forslag p i  motionen om tidsbegransning p i  6 tim parkering hela iret, godkandes 
av irsmotet. Lennart Bergstrom pipekade att inga trafikvakter varit i Kirevik 
det gingna iret. 
Janne Berndtsson, Tjorns kommun, forklarade hur Securitas, som har avtal med 
kommunen, prioriterar Ronnangs brygga, Skarhamn och Kyrkesund. Nytt avtal 
om trafikovervakning skall ingis, varfor Vagforeningen nu har chans att piverka 
prioriteringen. Vagforeningen skall skicka skrivelse om detta. 

Motion frin foraldragrupp, om fler lekplatser i sarnhallet, lastes upp. Styrelsens 
forslag om att foraldragruppen ser over behovet och kommer in med forslag p i  
platsler, s i  det kan tas med i nasta irs budget godkiindes. Lekplatsen p i  
Stormansvagen skall styrelsen ta in kostnad p i  och budgetera for ett 
genomforande nasta ir. 

Motion frin boende p i  Sandhilevagen, om andring av nuvarande 
irsmotesbeslut, till ging och cykelvag, istallet borde vara genomfartstrafik 
forbjuden. Styrelsen forslag var att bifalla denna motion. D i  Janne Berndtsson 
namnde att sopbilarna kanske skulle kunna f"a problem, svarade Hans Sandberg 
att detta fbngerar i Bleket. 



Lennart Bergstrom ansig att vagarna ska vara "oppna" inte en massa tavlor 
overallt. 
En allmiin diskussion om forra beslutet foljde. 
Tvi  forslag fanns, Mats K yrkade p i  forslaget fiin motionarerna. For att skilja 
forslagen it,  fick ornrostning med handupprackning ske. Ornrostningen utfoll 
med tv i  roster for genomfart forbjuden, och sjutton roster for inga skyltar alls. 
Nuvarande skyltar kommer att tas bort snarast. 

Motion fiin boende p i  majnyckeln som kanner oro for att de p-platser som finns 
i omridet ev. skulle tas bort. Styrelsens forslag ar att behilla nuvarande tre 
platser med 24 timmars parkering, samt satta upp en tillaggstavla om att fler p- 
platser finns vid Biteviksvagen. ksmotet  godkiinde styrelsens forslag. 

§ 8 Ersattning till Styrelse och Revisorer. 
Ersattningen till styrelsen beslutades enligt foljande 
Ordforande 25 000 kr per ir.  
Kassorlsekreterare 25 000 kr per h. 
Ersattning vid styrelsemoten 200 kr per timma. 
Vid arbeten utover detta 150 kr per timma. 
Revisorerna 1000 kr per i r  for tv i  revisionstillfallen. 

5 9 Styrelsens forslag till budget samt debiteringslangd. - 

For att klara styrelsen forslag p i  budget, kravs en irsavgifi p i  850 kr per andel. 
Se bifogat budgetforslag. 
For att slippa kalla till irsmote for att f"a anvanda fonden, och for att slippa 
anvanda krediten, vill styrelsen att fonden slapps in i irsverksarnheten. Detta 
godkande motet 
Arsmotet godkande budgetforslaget samt debiteringslangden 

§ 10 Val av Styrelse och Styrelseordforande. 
I tur att avgi i styrelsen ar: Per Bertilsson, Anders Andersson och Larry 
Hansson. ksmotet  foljde valberedningens forslag till omval av dessa tre. 
Till suppleanter omvaldes Lars Sandberg, H&an Strom, Kjell Lorentsson och 
Kenneth Karlsson. 
Till ordforande under i r  2006 valdes, enligt valberedningens forslag, Per 
Bertilsson. 

§ 1 1 Val av Revisorer. 
Valberedningens forslag, om omval av Mats Kristensson och Gun Brunback, 
godkandes av irsmotet. 
Till ersattare for dessa valdes Jean Johansson och Mona Nestorsson. 



fj 12 Val av valberedning. 
Till valberedning under det kommande iret, valdes Soren Axelsson och Kenth 
Kristensson. 

3 13 Ovriga frigor: 
Det finns problem med mopedkorning p i  gingvagarnas backar. For att komma 
tillratta med detta, skall under iret, inom befintlig asfaltsbudget, mopedhinder 
sattas upp vid majnyckeln och stormansvagen. 

Postgirot kommer inte att anvandas av Vagforeningen mer, endast bankgiro. 

Leif Evertsson frigade om vad som kommer att hiinda med korsningen 
Hakefjordsvagen, Tegelbruksvagen. Janne B berattade om kommunens LIPP- 
pengar till ghglcykelvagar. En iindring av Hakefjordsvagen ligger snart i tid. 
Per B berattade att styrelsen Gtt ritningar p i  detta frin kommunen, och gav en 
kort beskrivning om hur det ska bli. 

Leif E tyckte ocksi att trottoaren p i  Hakefjordsvagen skotts diligt denna vinter. 
Han tycker att vagforeningen skall gora en insats och snoroja den. Per fdrklarade 
att vagforeningen inte Gr gora nit p i  andras vagarltrottoarer, och att alla ska 
ringa till Vagverket och klaga. Styrelsen skall gijra en skrivelse till Vagverket 
och pipeka bristerna under den gingna vintern. 

Lennart Bergstrom bor, enligt honom sjalv, vid den varsta backen i sarnhallet, 
och han berattade om en dag d i  den var hal. Han vill ha en sandlida for att sjalv 
kunna itgiirda detta vid behov. Denna sandlida kommer snarast att placeras ut. 

0nskemil om att till nasta irsmote lagga ut handlingarna p i  hemsidan. Detta 
kommer att goras. 

5 14 Meddelande av plats dar stammoprotokollet hilles tillgangligt. 
Protokollet kommer att finnas tillgangligt p i  anslagstavlan p i  vagforeningens 
bod. 

Per Bertilsson ordforande 

JUSTERAS : 

Hans Sandberg Rikard Jenneborn 


