Årböle vägsamfällighet
Protokoll fört vid årsmöte 2010-03-25 i IK Vavds klubblokal
Närvarande
Olov Hasselberg, Thage Eriksson, Björn Skeppström, Lena Grundin, Bo Sundberg, Sven-Ivar
Gustavsson, Kjell Sternrud, Kurt Zetterberg, Christer Söderman, Ulf Söderman och Sverker
Sjöquist
§ 1 Olov Hasselberg 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 Sven-Ivar Gustavsson och Sverker Sjöquist.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Bo Sundberg.
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 Kjell Sternrud. Den godkändes och lades till
handlingarna. Bilaga 3.
§ 9 Årsmötet beslutade att ge styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
§ 10 Styrelsens förslag till budget för 2010 föredrogs av Lena Grundin.
Årsmöte godkände budgetförlaget för 2010. Bilaga 4.
§ 11 Beslutade årsmötet om fortsatt utdebitering på 2 gånger prisbasbeloppet samt att
utdebitering skall vara inbetald senast sista maj.
Detta innebär för 2010 2*42 400 = 84 800 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 och Per-Olov
Sjögren som revisorssuppleant, båda på 2 år. Årsmötet godtog förslaget.
§ 15. Till valberedning omvaldes Sverker Sjöquist (sammankallande) och Agneta Pettersson.
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§ 16. Övriga frågor:
Diskuterades plogningen av vägen. Beslutade årsmötet at uppdra till ordförande att
undersöka om plogentreprenören kan ställa ner plogskäret något samt om plogbilen
nödvändigtvis måste ha kättingar.
Påtalade Kurt Zetterberg problemet för honom som att kunna försälja hö under tiden
som vägen är avstängd. Meddelade ordförande styrelsens inställning att det inte går att
stoppa all tung trafik, bland annat måste mjölkbil, foderbil och sopbil med flera trafikera
vägen, men styrelsens mening är att så långt det är möjligt planera körningar med
hänsyn till bland annat temperaturförhållande för att under avstängningstiden minimera
risken för körskador som alla medlemmar får betala via utdebiteringen.
Christer Söderman tycker det är bra att vägen stängs av tidigt.
Meddelade vägskötaren att vägdeklaration ska lämnas till nya myndigheten
Trafikverket.
§ 17 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötesförhandlingarna.
Därefter blev det kaffe och smörgåstårta.
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