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Årböle vägsamfällighet

Protokoll fört vid årsmöte 2007-03-27 i Vavdsgården

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

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Bo Sundberg.
      Påpekade Jaan Lender att styrelsesuppleanter väljs på 1 år i taget i enlighet med stadgarna.
     Verksamhetsberättelsen 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 Stefan Wendin. Den godkändes och lades till 
      handlingarna. Bilaga 3.

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

§ 10 Styrelsens förslag till budget för 2007 föredrogs av kassören Lena Grundin.
Kassören redovisade olika alternativ till utdebiteringar och amortering av lånet på grund 
av att utgifterna kommer att överstiga inkomsterna inom några år om inga åtgärder 
vidtages.
Styrelsens föreslår en höjning av utdebiteringen bland annat för att snabbare kunna 
amortera lånet och därigenom även kunna klara en beräknad räntehöjning och samtidigt 
ha tillräckligt med likvida medel i kassan för att klara löpande utgifter.

§ 11 Beslutade årsmötet att anta styrelsens budgetförslag vilket innebär en höjning av    
utdebiteringen till 2 gånger basbeloppet, vilket för 2007 innebär cirka 80 000 kr,

§ 12 Årsmötet beslutade om öppen valordning.

§ 13 Valberedningen genom Jaan Lender föreslog omval på Olov Hasselberg, Bo  
        Sundberg och Lena Grundin 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 och
         omval på Adriana Lender som revisorssuppleant på 2 år. Årsmötet godtog förslagen.
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§ 15. Till valberedning valdes Agneta Pettersson och Sverker Sjöquist

§ 16. Övriga frågor:
         Vägskötaren Björn Skeppström meddelade att ny kontaktperson på Vägverket är Roland 
         Klang, att protokoll inkommit över besiktning av bron över Årböleån och att inga
         allvarligare påpekanden finns.

Vägskötaren tar vidare upp fråga om arbetsdag på vägen för medlemmar i 
vägföreningen under våren. Beslutade årsmötet att styrelsen planerar och genomför en 
sådan dag.

Ansåg årsmötet att vägskötaren gjort ett bra jobb då vägen stängdes av i ett tidigt skede 
innan tjällossningen påbörjats.

Meddelade ordförande att vägverket skall ombesörja och bekosta att stoppskylt sätts upp 
vid Vavd.

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

       Vid protokollet Ordförande

       Bo Sundberg Olov Hasselberg

         
        Justerat                       Justerat

        Stefan Wendin Sven-Ivar Gustavsson


