Sörfjärdens vägförening

Org.nr 717910-2244

Mötesplats/datum/tid

Ärende

Datum: 2017-07-30
Tid: 10.00
Plats: Kulturkapellet

Protokoll
Årsmöte 2017

1.
2.

Ordförande Bertil Olson förklarade årsmötet öppnat.
Kallelse anslogs på anslagstavlan vid Kapellet den 9/7 samt fanns tillgängligt på
Intresseföreningens hemsida samma dag. Årsmötet befanns vara utlyst i laga ordning.
3. Föreslagen dagordning godkändes.
4. Röstlängden fastställdes. (Bilaga 1)
5. Till ordförande för årsmötet valdes Bertil Olson.
6. Till sekreterare för årsmötet valdes Petter Ulander.
7. Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Stina Wedin och Erik Östlund
8. Styrelsens förvaltningsberättelse samt Resultat och Balansräkning framlades.
Beslutades att lägga förvaltningsberättelsen som bilaga till årsmötesprotokollet. (Bilaga 2)
9. Revisorernas berättelse lästes upp (bilaga 3).
Resultat och Balansräkningen fastställdes.
Förslaget till vinstdisposition godkändes.
Årsmötet beslutade att bevilja Styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-2017.
10. Inkomna ärenden och motioner.
En motion från Hans Norrgård har inkommit, angående placering av farthinder. Styrelsen
är positiv till intentionerna i motionen, olika alternativ till befintliga farthinder
diskuterades, bland annat farthinder som läggs in som asfalterade gupp i vägbanan (som i
Björn i Njurunda). Beslutades att ge den nya styrelsen i uppdrag att ta hänsyn till
intentionerna i motionen i samband med en generell genomgång av befintliga farthinder
samt eventuellt nya farthinder som kan anläggas i samband med asfalteringsarbetena.
Särskild hänsyn till utfarten från tennisbanan bör tas vid anläggande av nya farthinder.
11. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och vägfogde.
Årsmötet beslutade att arvodet totalt ska uppgå till 15.460:- exklusive sociala avgifter,
vilket ska täcka styrelse, revisorer och vägfogde.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Till Styrelseledamöter valdes:
Renee Holmberg ordförande (2 år) nyval
Helena Andersson ledamot (2 år) omval
Kvarstår enligt val vid föregående årsmöte:
Rune Andersson (1 år)
Petter Ulander (1 år)
Cecilia Elfving (1 år)
Till styrelsesuppleanter valdes:
Lennart Nilsson (1 år) omval.
Bertil Olson (1 år) nyval
13. Till revisorer omvaldes Lars H Hemmingsson och Lotta Jönsson (1år)
Inga revisorssuppleanter valdes.
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14. Till valberedning valdes Inger Hasselberg och Jan Smedberg (1år).
15. Föreslagen Budget (Utgifts och inkomstat) godkändes, se bilaga 4
Förslaget om utdebitering: 50 + 50 öre per tonkilometer godkändes.
Beslut angående finansiering av kompletterande asfaltering i samband med Mittsverige
vattens återställning efter grävning:
I enlighet med föregående årsmötes beslut om kompletterande asfaltering genomförs
denna insats under innevarande verksamhetsår. Efter beviljat bidrag från kommunen
återstår 250 Tkr att finansiera.
Styrelsens förslag om att skriva av denna investering på 3 år och samtidigt öka
utdebiteringen med 50 öre per tonkilometer de närmaste tre åren diskuterades och bifölls
av årsmötet.
16. Årsmötesprotokollet anslås på anslagstavlan vid kapellet, samt görs tillgängligt på
Intresseföreningens hemsida.
17. Övriga frågor:
Belysning av vägnätet.
Bertil Olsson redogjorde för en muntlig offert på vägbelysning i storleksordningen 300
Tkr. Efter en del diskussioner uppdrogs åt den nya styrelsen att inhämta mer exakta
prisuppgifter.
Ledningsrätt i vägen:
Jan Smedberg ställde frågan om föreningen tecknat avtal om ledningsrätt angående
fiberkabeln. Styrelsen får i uppdrag att väcka frågan, även om det inte handlar om många
kronor. Vad gäller vatten och avloppsledningarna är frågan utredd och kommunen
(Mittsverigevatten) är inte skyldiga att betala för sin ledningsrätt.
Avtackning av avgående ordförande:
Vice Ordförande Petter Ulander tackade Bertil Olson för allt arbete och engagemang han
lagt ner under sin tid som ordförande för vägföreningen genom att överlämna en
blomsterbukett från föreningen.
18. Ordförande Bertil Olson förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet:
_____________________________
Petter Ulander
Justeras:
_____________________________
Stina Wedin

_____________________________
Erik Östlund

