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Protokoll Årsmöte 2012

Mötesplats/datum/tid

Ärende

Datum: 2012-07-28
Tid: 10.00
Plats: Bruksgården

Protokoll
Årsmöte

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Ordförande Bertil Olson förklarade årsmötet öppnat.
Kallelse anslogs på anslagstavlan vid Kapellet den 24/6 samt fanns tillgängligt på
Intresseföreningens hemsida samma dag.
Årsmötet befanns vara utlyst i laga ordning.
Föreslagen Dagordning godkändes.
Röstlängden fastställdes. (Bilaga 3)
Till ordförande för årsmötet valdes Bertil Olson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Petter Ulander.
Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Magnus Berglund och Bengt Stenberg
Styrelsens förvaltningsberättelse samt Resultat och Balansräkning framlades.
Resultat och Balansräkningen fastställdes.
Förslaget till vinstdisposition godkändes.
Beslutades att lägga förvaltningsberättelsen som bilaga till årsmötesprotokollet. (Bilaga 1)
Revisorernas berättelse lästes upp. Årsmötet beslutade att bevilja Styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2011-2012.
Inkomna ärenden och motioner. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och vägfogde.
Årsmötet beslutade att arvodet totalt ska uppgå till 15.000:- exklusive sociala avgifter,
vilket ska täcka styrelse, revisorer och vägfogde.
Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Kvarstår enligt val vid föregående årsmöte:
Bertil Olson ordförande (1 år)
Helena Andersson ledamot (1 år)
Till Styrelseledamöter valdes:
Rune Andersson (2 år)
Petter Ulander (2 år)
Cecilia Elfving (2år)
Till styrelsesuppleant omvaldes:
Lennart Nilsson (Klasviksvägen) (1 år).
Styrelsesuppleant nr 2 lämnas vakant.

13. Till revisorer omvaldes Lars Hemmingsson och Lotta Jönsson (1år)
Inga revisorssuppleanter valdes.
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14. Till valberedning valdes Sture Norlin och Anders Hemmingsson (1år).
15. Föreslagen Budget godkändes, se bilaga 2
Förslaget om utdebitering: 50 öre per tonkilometer godkändes.
16. Årsmötesprotokollet anslås på anslagstavlan vid kapellet, samt görs tillgängligt på
Intresseföreningens hemsida.
17. Övriga frågor:
Frågan om farthinder på Gistvallsvägen samt eventuellt andra farthinder efter bron.
Styrelsen har kontrollerat med räddningstjänst och SITA angående mobila vägbulor och
dessa utgör inga problem för dessa. Föreningen kommer att införskaffa mobila vägbulor,
vilka läggs ut inför nästa sommarsäsong, då på Gistvallsvägen och direkt efter bron ersätts
dagens vita ringar med mobila vägbulor.
Ytterligare parkeringar:
Tidigare beslutade och med skifteslaget överenskomna nya parkeringsytor ska
iordningsställas, i första hand mittemot Hansing, därefter mellan Forsbergs och Arbman.
Husvagn förbjuden-skylt längst ner på Strandvägen, monteras ned, det är enligt lag tillåtet
att stanna en natt med husvagn. Magnus Berglund lovade att han kan skruva ner skylten.
18. Ordförande Bertil Olson förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

_____________________________
Petter Ulander

Justeras:

_____________________________
Magnus Berglund

_____________________________
Bengt Stenberg
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Bilaga 1
Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2011-05-01 – 2012-04-30.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHET
Föreningens vägnät håller fortsatt en god till mycket god standard. Föreningens verksamhet har
därutöver under det gångna året i allt väsentligt varit inriktad mot att på bästa sätt se till att den
goda standarden på vägnätet inte försämras.
Diskussionen med Gnarps Skifteslag avseende möjligheten att förvärva stranden med
omliggande områden ligger för närvarande nere.
Numreringen av både fasader och brevlådor fortsätter.
Löpande kontakter i olika ärenden i övrigt har hållits med Vägverket Region Mitt, Lantmäterimyndigheten, Nordanstigs kommun, m fl.
Arbetet med VA-projektet i Sörfjärden fortsätter. Ordförande följer utvecklingen i nämnda
projekt för att säkerställa att vägnätet ej skadas.
Föreningens ekonomi får fortsatt anses som god. De likvida medlen uppgår per 2010-04-30 till
194.005 kronor. I den siffran ingår inte kostnaden för vinterunderhållet och övriga
leverantörsskulder ej heller styrelsens arvode. Efter att leverantörsskulder mm är reglerade
återstår ca 158.000 kronor.
Under året har hållits tre (3) protokollförda styrelsemöten. Dessutom har ärenden och olika
frågeställningar, avhandlats via e-post och telefon.
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 184 andelsägare
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående överskott
Balanserat överskott
Årets överskott
Totalt kronor

131 714
27 129
158 843

Disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning
Totalt kronor

158 843
158 843

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Sörfjärden den 23 juni 2012

Bertil Olson
Ordförande

Rune Andersson

Helena Andersson

Petter Ulander

