
PLATS : Ronnangs bygdegird 
S.&\:ARANDE: 17 st. medlemmar, se bifogad nikvarolista. 

Per Bertilsson inleder med att halsa alla valkomna, samt berattade att kallelse 
skett enligt stadgarna, med annons i Goteborgsposten den 7 feb. och affischer i 
samhallet. .ksmotet godkande kallelsen. 

$1 Val av ordforande for stamman. 

Till ordforande for motet valdes Per Bertilsson. 

Val av sekreterare for stamman. 

Till sekretare for motet valdes Larry Hansson. 

Val av tva justeringsman. 

Till att justera motets protokoll valdes Anders Andersson och 
Bertil Berndtsson. 

Styrelsens och Revisorernas berattelser. 

Per Bertilsson laste upp styrelseberattelsen. Han berattade om det 
omfattande arbetet med TVS, Tjorns Vagforeningars 
Samarbetsorganisation. Intresserade kan g i  in p i  www.tvst-iorn-se 
och lasa mer. 
IIatz &istensson laste upp Revisorernas rapport. 

Faststallande av Resultatrakning och Balansrapport. 

Larry viszd? Rapporterna och forldarade resultatet. Styrelsen forslag 
till irsmotst ar att 2008 irs resultat overfors till 2009, samt att 
246 000 k placeras i underhillsfonden. ksmotet beslot att 
godkanaa stj-relsen forslag, och faststallde diirefter Resultatrhing 
och Balam-apport. 



Val av styrelse och Styrelseordforande. 

brrsmotet valde styrelse och ordforande enligt valberedningens 
forslag. 
Tomas Kristiansson och Gosta Andreasson ornvaldes som ordinarie 
ledamoter. 
Kenneth Karlsson, Kjell Lorentsson, Lars Sandberg och 
Hikan Strom omvaldes som ersattare. 
Till ordforande for i r  2009 valdes Per Bertilsson. 

Val av revisorer. 

Revisorerna Mats Kristensson och Mona Nestorsson valdes enligt 
valberedningens forslag. 
Till revisorersattare valdes Jean Johansson och Anna-Lena Karlsson. 

Val av valberedning. 

ksmotet  valde Kenth Kristensson och Hans Kristensson till 
valberedning. 

Jan Berndtsson Tjorns kommun, frigade om hur den gemensamma 
hemsidan ska anvandas. Per forklarade hur alla vagforeningar ar med 
och att varje forenings hemsida ligger under respektive styrelse. Jan 
foreslog att alla dokument infor samt protokoll k i n  irsmotet ska 
finnas dar. Per holl rned, och sa att s i  ska det bli. Kanske att 
hemsidans adress ska med p i  fakturan till medlernmarna. 

Meddelande av plats dar stammoprotokollet halles tillgangligt. 

brrsrnote~handlin~arna kommer att anslas i vagforeningens 
anslagstax-:a p i  kontorets yttervagg. samt p i  hemsidan. 



q6 5 Ansvarsfri het for styrelsen 

ksmotet beviljade styrelsen ansvarsfiihet for det gingna iret. 

$7 Framstallningar fran styrelsen och motioner fran medlemmar. 

Till irsmotet har inga motioner inkommit. 

$8 Ersattning till Styrelsen och Revisorerna. 

Ersattning till styrelse och revisorer, for i r  2009. 
Styrelsens forslag om oforandrad ersattning godkandes av irsmotet. 
Ordforande och kassor 30 000 kr /ir. 
hzlote sarvoden 200 krltim. 
Revisorer 1000 krlir for tvi revisionstillfallen. 

Dessa an-oden tacker de normalt forekommande arbeten, vid ovriga 
arbeten utgar en timersattning om 1 50 krltim. 

$9 Styrelsens forslag till budget samt debiteringslangd. 

Larry visade styrelsens budgetforslag och svarade p i  fiigor. 
Forra irets resultat ligger till grund for 2009 &s budget. 
Nigra poster har hojts. 

Asfalteringarna ar beraknade till 750 000 kr. En medlem undrade om 
hojningen 2 orsakad av den forestiende asfalteringen av 
Hastskovagen, Per svarade att s i  ar fallet. 
For att budgeten ska balansera, ar styrelsens forslag att hoja avgiften 
per andel till 1100 kr. detta ger totalt 1 225 000 kr i intakter, sarnt att 
ta 101 000 kr ur undsrhallsfonden. 

Stj-relssn 6'c;rslag till budget och debiteringslangd godkandes av 
irsmotet. 
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