
Årböle vägsamfällighet

Protokoll fört vid årsmöte 2009-03-26 i IK Vavds klubblokal

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

§ 1 Olov Hasselberg hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Olov Hasselberg och till sekreterare P-G Wahlgren.

§ 3 Årsmötet godkände kallelsen.

§ 4 Årsmötet godkände dagordningen.

§ 5 Till justerare och tillika rösträknare valdes Kurt Zetterberg och Thage Eriksson.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Björn Skeppström.
      Den godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1.

§ 7 Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs av Lena Grundin. 
      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 2008.

§ 10 Styrelsens förslag till budget för 2009 föredrogs av Lena Grundin.
        Beläggningsarbetenas omfattning är beroende av hur stort extra statligt bidrag som 
        beviljas. Storleken på amorteringen av lånet kommer att styras av det ekonomiska läget i 
        slutet av 2009. Styrelsen fick i uppdrag att omförhandla lån- och räntevillkor. Årsmötet 
        godkände budgetförlaget för 2009. Bilaga 4.

§ 11 Beslutade årsmötet om fortsatt utdebitering på 2 gånger prisbasbeloppet samt att 
        utdebitering skall vara inbetald senast sista maj.
        Detta innebär för 2009  2*42 800 = 85 600 kr .
 
§ 12 Årsmötet beslutade om öppen valordning.

§ 13 Valberedningen genom Sverker Sjöquist föreslog omval på Olov Hasselberg, Lena 
        Grundin och Bo Sundberg 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 Stefan Wendin som ordinarie revisor på 2 år.
         Årsmötet godtog förslaget.

§ 15. Till valberedning omvaldes Sverker Sjöquist (sammankallande) och Agneta Pettersson.
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§ 16. Införande av generellt kättingförbud mm.
         Frågan diskuterades av årsmötet. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att 
         utreda detta samt utarbeta ett förslag till skriftliga riktlinjer och regler för 
         begränsningar av vägens utnyttjande samt för drift- och underhåll.

§ 17 Övriga frågor:
      - Företaget Sites slambil är efter muntlig kontakt med föraren fortfarande stationerad i 
        Kullen trots att vägen är avstängt för tunga fordon. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att 
        snarast tillskriva fordonsägaren.
        
      - Kurt Zetterberg föreslog att begränsningen av fordons totalvikt ersätts med maximalt 
         axeltryck vid avstängning av vägen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan.
         
      - P-G Wahlgren tog upp frågan om Årböle vägsamfällighet skall ansluta sig till 
         Vägverkets vägdatabas. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan. 
        
      - Lena Grundin tog upp frågan om stoppskylten vid Vavd. Den efterlevs dåligt.
         Kan den ersättas med ”lämna företräde”? Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda 
         frågan.

      - Björn Skeppström har avsagt sig uppdraget som vägskötare. Det är svårt 
         att hitta en ersättare. P-G Wahlgrens tidigare förslag om en vägskötargrupp på 4-6 
         personer med veckovis beredskap diskuterades. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att 
         snarast utreda frågan.

§ 18 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötesförhandlingarna.
        Därefter blev det kaffe och smörgåstårta.

        Vid protokollet Ordförande

        P-G Wahlgren Olov Hasselberg

         
        Justerat                       Justerat

         Kurt Zetterberg  Thage Eriksson
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