BJÖRNS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2010-07-03 PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Björns Vägsamfällighet på Skatans
dansbana, Njurunda 2010-07-03
Stämmans öppnande
Stämman öppnades och alla hälsades välkomna.
§1
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Till ordförande valdes Sture Norlin och till sekreterare Lena Claesson.
§2
Val av två justerare
Till justeringsmän valdes Alf Jonsson och Jimmy Kerfstedt.
§3
Upprop av närvarande medlemmar
Se bifogad lista för på skrift.
§4
Frågan om mötets behöriga utlysande
Några medlemmar ansåg att mötet ej hade utlysts på föreskrivet sätt. Enligt stadgarna skall
kallelse skickas ut senast 15 dagar före årsstämma, vilket gjordes men ej i tid till alla
medlemmar. Förslag lades dock och antogs att årsstämman skulle besluta om formalia för
årsstämman. Övriga punkter hänskjuts till extra ordinarie stämma. Se noteringar.
§5
Godkännande av föreslagen dagordning
En medlem ville flytta punkt 14 om temporär vägförbättring till att ligga efter punkt 11,
styrelsens förslag till vägförbättring, samt ändra rubriceringen till temporär reparation av
skador. Detta utfördes.
§6

Styrelsens och revisorernas berättelser

Förvaltnings- och revisionsberättelse upplästes och godkändes.
§7
Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010.
§8
Motioner
Inga motioner har inkommit till årsstämman.
§9
Ersättning till styrelsen
Arvodet för verksamhetsåret 2009/2010 har varit 1500 kr att fördelas inom styrelsen. Förslag
från styrelsen att höja arvodet till 4000 kr för verksamhetsåret 2010/2011. Årsstämman
beslutade enligt styrelsens förslag.

§10
Anslagstavla om maxvikt för tunga transporter
Styrelsens förslag: Att mellan 1/4- 30/5 förbjuda tunga transporter med maxvikt över 4 ton.
Undantag görs för sopbil, snöröjningsfordon, slambil samt utryckningsfordon. Skylt som
redan finns uppsatt flyttas ut till korsningen Björnvägen/Skatan-/ Galtströmsvägen. Styrelsen
hänvisade till ett beslut från årsstämman 2008 att vägmästaren skall kontaktas för att besikta
vägen före och efter tunga transporter.
Beslut kring ovanstående punkt hänskjuts till extra ordinarie stämma.
§ 11
Vägförbättring. Styrelsens förslag enligt utskick
Ordföranden gav kompletterande information (bifogas detta protokoll)till styrelsens förslag av
vägförbättring, utifrån de samtal han haft med företrädare från Vägverket samt SVEVIA.
Informerade också om att särskilt driftbidrag till vägförbättring kan utgå från Vägverket,
utgörande 70% av den totala investeringskostnaden.
Efter diskussion beslutade årsstämman att ovanstående punkt hänskjuts till extra ordinarie
stämma.
§ 12

Temporär reparation av skador. Förslag från medlem

Medlemmen ansåg att de hål och skador som finns på vägen borde varit åtgärdade. Föreslog
att en temporär reparation av vägen skall göras. Inget besluts togs i frågan utan sätts upp som
övrig fråga på kommande extra ordinarie stämma.
§ 13

Vägavgift för 2010/2011

Styrelsens förslag var att 500 kr per medlem skall uttaxeras för verksamhetsåret 2010/2011.
Inget beslut togs utan frågan hänsköts till extra ordinarie stämma.
§ 14
Budget 2010/2011
Beslutades att budget för verksamhetsåret 2010/2011 tas upp på extra ordinarie stämma med
tanke på eventuella bidrag för vägförbättring.
§ 15
Val av styrelseledamöter
Till kassör omvaldes Göran Bergström på 2 år (hade egentligen ett år kvar av mandattiden,
men valberedningen ansåg att det är viktigt att firmatecknare ej kan avgå samtidigt).
Till styrelseledamot omvaldes Tommy Olsson på ett år.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Stefan Steen och Jan Sundberg, båda på ett år.
§ 16
Val av valberedning
Rolf Månberg och Freddie Lindfors (sammankallande) omvaldes på ett år.
Efter val består styrelsen av:
Ordförande: Sture Norlin (ett år kvar)
Sekreterare: Lena Claesson (ett år kvar)
Kassör: Göran Bergström (omval två år)
Ledamot: Tommy Olsson (omval ett år)
Ledamot: Lennart Backman (ett år kvar)
Suppleant: Stefan Steen (omval ett år)
Suppleant: Jan Sundberg (omval ett år)
Revisor: Göran Dahlqvist (ett år kvar)
Revisorsuppleant: Sven Bergström(ett år kvar)

§ 18
Övriga frågor
Information angående tidigare beslut vid årsstämma 2007 gällande dikesrensning.
§19
Plats där årsstämmoprotokoll hålls tillgängligt
Årsstämmoprotokoll hålls tillgängligt hos Sture Norlin, Lena Claesson och Göran Bergström.
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