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Årböle vägsamfällighet

Protokoll fört vid årsmöte 2006-03-14 i Vavdsgården

Närvarande
Olov Hasselberg, Thage Eriksson, Björn Skeppström, Bo Sundberg, 
Lena Grundin, Börje Grundin, Jaan Lender, Åke Zetterberg, Åsa Gustavsson och Sven-Ivar 
Gustavsson.

§ 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 Åke Zetterberg och Thage Eriksson.

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

§ 7 Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs av Lena Grundin. Den godkändes och lades till 
      handlingarna. Bilaga 2.

§ 8 Revisorernas berättelse föredrogs av Bo Sundberg. Den godkändes och lades till 
      handlingarna. Bilaga 3.

§ 9 Årsmötet beslutade att ge styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§ 10 Styrelsens förslag till budget för 2006 föredrogs av Lena Grundin.
Diskuterades budgetförslaget som bygger på ett underskott på drygt 17 000 kr under   
2006 vilket medför att kassan reduceras med samma belopp. Diskuterades att höja 
utdebiteringen så att budgeten går ihop eller att tära på kassan. 

Beslutade årsmötet att anta styrelsens budgetförslag vilket innebär ett budgeterat minus 
och att det inte blir någon höjning av utdebiteringen under 2006. Bilaga 4.

Uppdrogs samtidigt åt styrelsen att återigen söka särskilt driftsbidrag för att om möjligt 
få budgeten i balans. 

§ 11 Beslutades i enlighet med föregående att utdebiteringen skall vara oförändrad och
        motsvara ett prisbasbelopp vilket för 2006 innebär knappt 40 000 kr.
        
§ 12 Årsmötet beslutade om öppen valordning.

§ 13 Valberedningen genom Jaan Lender 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.
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§ 14. Valberedningen föreslog omval på Kjell Sternrud som ordinarie revisor  på 2 år och
         omval på Anders Sikberg som revisorssuppleant på 2 år. Årsmötet godtog förslagen.

§ 15. Till valberedning valdes Jaan Lender (sammankallande) och Agneta Pettersson.

§ 16. Övriga frågor:
         Börje Grundin tog upp frågan om huruvida vägsamfällighetens protokoll skall läggas ut 
         på Årböle byalags hemsida.
        Beslutade årsmötet att endast årsmötesprotokoll skall läggas ut på Årböle 
         byalags hemsida och att vägsamfälligheten ersätter detta med 100 kr.

         Jaan Lender tog upp frågan om suppleanternas deltagande i styrelsemötena. Årsmötet 
         uppmanade styrelsesuppleanterna att om möjligt deltaga i styrelsemötena. Jaan tog 
         också upp om revisorernas närvaro vid årsmötet och menade att enär det finns 2 
         ordinarie och 2 suppleanter så borde någon av dessa föredra revisionsberättelsen.
        
        Björn Skeppström tog upp frågan om ny vägskötare för vägsamfälligheten efter Berth
        Åhrman. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta med handläggningen av detta
        ärende.
        
        Lena Grundin har efter förfrågan hos skattemyndigheten fått svar om att hela 
        utdebiteringen är avdragsgill i deklarationen för de medlemmar som är näringsidkare
        exempelvis med jordbruksfastighet.

        Lena Grundin tog upp fråga om att trycka ut plogvallarna så att inte vatten rinner in på 
        vägen vid snösmältning.
        Thage Eriksson tog upp fråga om eventuell borthyvling av spår i vägen.
        Årsmötet beslutade att inte trycka ut plogvallarna och att inte hyvla vägen.
                
§ 17 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötesförhandlingarna.
        Därefter blev det kaffe och smörgåstårta.

       Vid protokollet Ordförande

       Bo Sundberg Olov Hasselberg

         
        Justerat                       Justerat

         Åke Zetterberg Thage Eriksson


