Årsmötesprotokoll 2012-09-04
Sundets Vägsamfällighet

1.

Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av Gunnar Ekman som hälsade mötesdeltagarna välkomna.

2.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen bifölls av mötesdeltagarna.

3.

Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Gunnar Ekman valdes till ordförande och Göran Adetun till sekreterare.

4.

Godkännande av fullmakter
Det var ingen som lämnade in några fullmakter för godkännande.

5.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet blivit behörigt utlyst.

6.

Val av justeringsmän och rösträknare
Till justeringsmän valdes Rolf Eriksson och AnnCi Lifmark.
Staffan Görander valdes till rösträknare.

7.

Styrelsens årsberättelse
Gunnar Ekman läste upp årsberättelsen som blev godkänd av mötesdeltagarna.

8.

Vinst och förlusträkning
Malin Tillmar, kassör, läste upp vinst och förlusträkningen och denna bifölls av
mötesdeltagarna. Malin informerade även om e– mejl adressen där man kan få
information om vad som händer.

9.

Revisionsberättelse
Per Blomberg gick igenom revisionsberättelsen vilken bifölls av mötesdeltagarna. Per
påpekade att det fanns vissa punkter som kunde förbättras men att det i det stora hela
skötts bra.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen?
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av mötesdeltagarna.

11.

Stadgeenliga val

11.1 Val av styrelseledamöter
Göran och Gösta omvaldes till sekreterare resp. ledamot och Lars Åsberg valdes till ny
ledamot. Övriga styrelseledamöter, sen förra året, sitter kvar.
Valberedningen sen förra året, Thomas och Claes, sitter kvar.
12. Styrelsens förslag för verksamheten nästkommande år.
12.1 Mötesdeltagarna biföll styrelsens förslag till hur vägen ska lagas.
13. Beslut om styrelsearvoden
Mötesdeltagarna beslutade att styrelsearvodet ligger kvar på samma nivå som förra
året.
14. Övriga frågor

14.1 Vi får tänka på att inte köra för fort på vägen. Finns det några lämpliga farthinder för
att dämpa hastigheten?
14.2 Dagvatten från fastigheterna får inte rinna ut på vägen så att det vintertid bildas
svallis. Vi får hjälpas åt att sprida detta så att alla blir medvetna om problemet.
14.3 Avgiften för nybyggnation är 25 000:- och för ombyggnad 12 500:-.

15. Mötets avlutande
Gunnar Ekman tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avlutade mötet.

Sekreterare: Göran Adetun

______________________

Justeringsmän
Rolf Eriksson

______________________________

AnnCi Lifmark

___________________________

