
PLATS: Ronnbgs bygdegird 
N ~ V A R A N D E :  2 1 st. medlemmar, se bifogad narvarolista. 

Per Bertilsson inleder med att halsa alla valkomna, samt berattade att kallelse 
skett enligt stadgarna, med annons i Goteborgsposten den 9 feb. och affscher i 
samhallet samt ph hemsidan. 

8 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 Kenneth Karlsson och 
Sven Kristensson. 

$4 Styrelsens och Revisorernas berattelser. 

Per Bertilsson laste upp styrelseberattelsen. Per ville gora deltagarna 
speciellt uppmarksamma p i  att tio av vagforeningarna p i  Tjorn, har 
startat ett arbete med att bilda en gemensam samarbetsorganisation. 
Detta samarbete skall underlatta vid fiigor som ar gemensamma t.ex. 
mot kommunen. 
Mats Kristensson laste upp Revisorernas rapport, dar Revisorerna 
yrkar p i  ansvarsfrihet for styrelsen. 

' 5  
Y Faststallande av Resultatrakning och Balansrapport. 

Lam \-isade Rapporterna och forklarade resultatet. Awikelser frin 
badgeten redovisades och forklarades. ksmotet faststallde diirefter 
Rtsultatrakning och Balansrapport. 

Ansvarsfrihet for styrelsen. 

.bsrnotet be\-iljade SQ-relsen ansvarsfrihet for det gingna Bret. 



Framstallningar fran styrelsen och motioner fran medlemrnar. 

Till irsmotet har inga motioner inkommit. 

Ersattning till Styrelsen och Revisorerna. 

Ersiittning till styrelse och revisorer, for i r  2008. 
Styrelsens forslag om ersattning godkandes av irsmotet. 
Ordforande 30 000 krlir. 
Kassor/sekreterare 30 000 krlir 
Motesarvoden 200 krltim. 
Revisorer 1000 krlhr for tvi  revisionstillfallen. 

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

Styrelsens forslag .till budget samt debiteringslangd. 

Larry visade budgeten och svarade p i  fiigor. 
Styrelsen forslag till budget och debiteringslangd godkandes av 
irsmotet. Nytt for i i r  ar det nya medlemsprogram, som ger en latt 
overskidlig bild av andelar, avgift och nar medlemsavgiften ska vara 
betald. 
Medlemsavgiften blir per andel 950 kr. detta ger totalt 1 088 892 kr i 
intakter. 

$10 Val av styrelse och Styrelseordforande. 

.&srnotet valde styrelse och ordforande enligt valberedningens 
i%rslzg. 
.-L~ders Andersson, Per Bertilsson och Larry Hansson omvaldes som 
ordinaris ledamoter under tvi  ir. 
Kenneth Karlsson. K-jell Lorentsson, Lars Sandberg och 
Hakan Strom om\-aldes som ersattare under ett ir.  
Till ordforande for ar 2008 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. 

9 12 Val av valberedning. 

Arsmotet valde Soren Axelsson och Kenth Kristensson till 
valberedning. 

Marcus Goransson frigade hur det gir  med lekplatserna, och d i  
framfor allt den p i  Stormansvagen Per talade om att lekplatsen p i  
Pileberget blev ordningsstalld for t v i  i r  sedan, och att stangslet till 
grusfotbollsplanen i Backevik byttes under 2007. Per berattade att 
meningen ar att byta staketet runt lekplatsen kommande ir.  Larry 
forklarade att det finns 40 000 kr avsatta for lekplatser 2008. Larry 
ansig att det blir en alltfor tung uppgift, for styrelsen, att ordna 
lekplatserna, och ska vi anlita en firma att gora det, s i  blir det for 
dyrt. Per visade p i  mojligheten for de boende runt lekplatsen att 
sjalva fixa t.ex. staketet, och Vagforeningen stir for 
materialkostnaderna, s i  blir det pengar over till fler itgarder. 
Marcus G iterkommer med vad som behovs. 

Flera av deltagarna pipekade att gatubelysningen p i  
Hakefjordsvagen ar delvis ur fbnktion. Per forklarade avtalet med 
Fortum, dar de kollar over belysningen @ra ginger per ir.  Nasta 
oversyn ar i mars, d i  kommer de forhoppningsvis att tanda lamporna 
igen. 



$13 Meddelande av plats dar stammoprotokollet halles tillgangligt. 

Ar~moteshandlin~arna kommer att anslhs i vagforeningens 
anslagstavla p i  kontorets yttervagg, inom 14 dagar. 
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Kenneth Karlsson Sven Kristensson. 




