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Årböle vägsamfällighet

Protokoll fört vid årsmöte 2008-04-01 i IK Vavds klubblokal

Närvarande
Olov Hasselberg, Thage Eriksson, Björn Skeppström, Bo Sundberg, 
Lena Grundin, Sven-Ivar Gustavsson, P-G Wahlgren, Stefan Wendin och Sverker Sjöquist

§ 1 Olov hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Olov Hasselberg och till sekreterare Bo Sundberg.

§ 3 Årsmötet godkände kallelsen

§ 4 Årsmötet godkände dagordningen

§ 5 Till justerare och tillika rösträknare valdes Sverker Sjöquist och P-G Wahlgren.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Bo Sundberg.
     Den godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1.

§ 7 Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs av Lena Grundin. Noterades att 2 medlemmar
      betalat 200 kr vardera då de inte kunde delta i arbetsdagen samt att en gåva inkommit i      
      samband med arbetsdagen.
      Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 2.

§ 8 Revisorernas berättelse föredrogs av Stefan Wendin. Den godkändes och lades till 
      handlingarna. Bilaga 3.

§ 9 Årsmötet beslutade att ge styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§ 10 Styrelsens förslag till budget för 2008 föredrogs av Lena Grundin.
        Redogjorde Björn Skeppström för behovet av reparation och förstärkningsarbeten samt     
        att MASAB inom kort tillsammans med vägskötaren skall besikta skadorna på vägen och   
        ge förslag på åtgärder.

        Diskuterade årsmötet situationen med uppkomna skador och kommande kostnader för
        reparation av dessa. Konstaterades att kostnaderna vida kommer att överstiga  

budgetförslagets post om 5000 kr för beläggning.

Beslutade årsmötet att uppdra åt styrelsen att undersöka
 kostnader för förändring av andelstal
 kostnader för reparation av beläggningen, inklusive förstärkningsarbeten och 

dikesgrävning
 ny finansieringsmodell för tung trafik
 vilka bidrag som finns att söka för reparation och förstärkningsarbeten

Beslutade årsmötet att uppdra åt styrelsen att fatta beslut om att kalla till extra årsmöte 
om behov uppstår av att göra en större investering i år. Detta på grund av att 
beläggningskostnaderna kan medför behov av ytterligare lån eller ytterligare ökning av 
utdebiteringen för att finansiera reparationen av beläggningen.
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Beslutade årsmötet att anta styrelsen budgetförslag med reservationen att ett nytt
        budgetförslag skall tas fram till ett eventuellt extra årsmöte.  Bilaga 4

§ 11 Beslutade årsmötet om fortsatt utdebitering på 2 gånger prisbasbeloppet.
        Detta innebär för 2008  2*41 000 = 82 000 kr.

§ 12 Årsmötet beslutade om öppen valordning.

§ 13 Valberedningen genom Sverker Sjöquist föreslog omval på Björn Skeppström och Thage
        Eriksson som ordinarie ledamöter på 2 år. Årsmötet godtog förslaget.
       Valberedningen föreslog omval på P-G Wahlgren och Sven-Ivar Gustavsson som 
        styrelsesuppleanter på 1 år. Årsmötet godtog förslaget.
               
§ 14. Valberedningen föreslog omval på Kjell Sternrud som ordinarie revisor på 2 år och
         nyval på Per-Olof Sjögren som revisorssuppleant på 2 år. Årsmötet godtog förslagen.

§ 15. Till valberedning valdes Sverker Sjöquist (sammankallande) och Agneta Pettersson.

§ 16. Övriga frågor:
         Till styrelsen har inkommit en motion från Kurt Zetterberg om att hela vägen bör ha en 
         bättre beläggning.
         Beslutade årsmötet att uppdra till styrelsen att behandla motionen i samband med att             
         kostnaderna för reparationen av uppkomna skador behandlas enligt § 10 ovan.

        Björn Skeppström meddelade att han kvarstår som vägskötare under verksamhetsåret    
        2008 men inte längre. 
        Årsmötet uppdrog åt styrelsen att under verksamhetsåret 2008 finna en ersättare för 
        Björn som vägskötare.
        
        Diskuterade årsmötet problemet med att så få medlemmar under de senaste åren deltagit  
        på årsmöten trots att en hel del synpunkter under åren kommit till styrelse och 
        vägskötare om vägens skötsel och andra frågor som är viktiga att diskutera på årsmöten.
                
§ 17 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötesförhandlingarna.
        Därefter blev det kaffe och smörgåstårta.

       Vid protokollet Ordförande

       Bo Sundberg Olov Hasselberg

         
        Justerat                       Justerat

         P-G Wahlgren Sverker Sjöquist


