
PLATS: Ronnangs bygdegird 
NARVARANDE: 15 st. medlemmar, se bifogad narvarolista. 

Per Bertilsson inleder med att halsa alla valkomna, samt berattade att kallelse 
skett enligt stadgama, med annons i Goteborgsposten den 3 feb. och affischer i 
samhallet. 

$1 Val av ordforande for stamman. 

Till ordforande for motet valdes Per Bertilsson. 

$2 Val av sekreterare for stamman. 

Till sekretare for motet valdes Larry Hansson. 

$3 Val av tva justeringsman. 

Till att justera motets protokoll valdes Gun Brunback och 
Tore Kristensson. 

$4 Styrelsens och Revisorernas berattelser 

Per Bertilsson laste upp styrelseberattelsen. 
Mats Kristensson laste upp Revisorernas rapport. 

$5 Faststallande av Resultatrakning och Balansrapport. 

Larry visade Rapportema och forklarade resultatet. Arsmotet 
faststallde darefter Resultatrakning och Balansrapport. 

$6 Ansvarsfrihet for styrelsen. 

Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gingna iret. 

$7 Framstallningar fran styrelsen och motioner fran medlemmar. 

Till irsmotet har inga motioner inkommit. 



$8 Ersattrring till Styrelsen och Revisorerna. 

Ersattning till styrelse och revisorer, for i r  2007. 
Styrelsens forslag om oforandrad ersattning godkandes av irsmotet. 
Ordforande och kassor 25 000 kr Iir. 
Motesarvoden 200 krltim. 
Revisorer 1000 krlir for tv i  revisionstillfallen. 

Dessa arvoden tacker de normalt forekommande arbeten, vid ovriga 
arbeten utgir en timersattning om 150 krltim. 

$9 Styrelsens forslag till budget samt debiteringslangd. 

Larry visade budgeten och svarade pi3 frigor. 
Styrelsen forslag till budget och debiteringslangd godkandes av 
irsmotet. 
Medlemsavgiften per andel blir 950 kr. detta ger totalt 1 093 968 kr i 
intakter. 

$10 Val av styrelse och Styrelseordforande. 

Arsmotet valde styrelse och ordforande enligt valberedningens 
forslag. 
Tomas Kristiansson och Gosta Andreasson omvaldes som ordinarie 
ledamoter. 
Kenneth Karlsson, Kjell Lorentsson, Lars Sandberg och 
Hikan Strom omvaldes som ersattare. 
Till ordforande for i r  2007 valdes Per Bertilsson. 

$11 Val av revisorer 

Revisorerna Mats Kristensson och Gun Brunback omvaldes enligt 
valberedningens forslag. 
Till revisorersattare valdes Mona Nestorsson och Jean Johansson. 

$12 Val av valberedr~i~ig. 

ksmotet  valde Soren Axelsson och Kenth Kristensson till , , 
valberedning. 



Sofia Sidorsson frigade hur handlaggningen av lekplats vid 
rondellen ska fortsatta. Isabel Erlando talade om, att nar hon silde 
mark till Tjorns Kommun, bestamdes det att denna mark skulle vara 
till lekplats. Det skall finnas ett upprattat avtal rned kommunen. 
Larry visade att det finns pengar avsatta i budgeten. 

Kent Pettersson meddelade att, vid snoskottning har gruset frin p- 
platsen skrapats ner i diket, detta bor itgardas snarast, tavla fdr 
parkeringen har inte heller satts upp. Per svarade att detta sjalvklart 
skall fixas s i  fort vaderleken tilliter. 

Soren Axelsson undrade hur det gir  rned linet till Tjorns Kommun. 
Per talade om att kontakter har tagits rned representant frin 
kommunen. Styrelsen arbetar for att Vagforeningen skall kvitta linet 
mot marken dar kontor och hall stir, problemet ar att marken ar 
hamnornride. Styrelsen fortsatter att bevaka detta. 

Isabel Erlando pipekade att det vid fdrra virens sopning slarvades p i  
en del stallen. Per visste om detta och forklarade att det berodde p i  
vadret samt att entreprenoren Gtt problem rned maskinerna. 

Tore Kristensson undrar vad som kommer att ske rned vagtrumman 
under Kaprifolvagen. Per svarade att vagforeningen ska skicka en 
pistotning till kommunen s i  att nit hander innan vagen, vid ett 
kraftigt skyfall spolas bort. Om JM kommer iging rned sina tomter 
kan det komma att bli andringar p i  vagen. 

5 13 Meddelande av plats dar stammoprotokollet halles tillgangligt. 

Ar~moteshandlin~arna kommer att anslis i vagforeningens 
anslagstavla p i  kontorets yttervagg. 
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