BJÖRNS VÄGSAMFÄLLIGHET 2017-07-29

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017-07-29, Björns Vägsamfällighet, Njurunda.
§1

Val av ordförande och sekreterare till stämman.

Till ordförande valdes Jan Smedberg (extern) och till sekreterare Lars Nordström.
§2

Val av två justerare tillika rösträknare.

Till justerare/rösträknare valdes Anders Åsander och Per-Olof Melander.
§3

Upprop av närvarande medlemmar.

49 personer närvarande. Röstlängden fastställdes till 33 röster/fastigheter inkl . fullmakter.
§4

Mötets behöriga utlysande.

Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.
§5

Godkännande av föreslagen dagordning.

Stämman godkände föreslagen dagordning efter ändring att flytta övriga frågor till sist.
§6

Styrelsens och revisorernas berättelser.

Förvaltnings- och revisionsberättelse upplästes och godkändes. Debiteringslängd finns.
§7

Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.
§8

Behandling av inkomna motioner.

Motion hade inkommit i laga tid från P-O Melander om att föreningens stadgar är av äldre datum och
bör arbetas om till modernare form. Styrelsens förslag är att inkommande styrelse får behandla
detta. Stämman beslutade sålunda.
§9

Ersättning till styrelsen.

Stämman beslutade att 4000:-kr utgår som ersättning till styrelsen även detta verksamhetsår.
Ersättningen fördelas inom styrelsen.
§10

Styrelsens förslag till beslut, att 1000:-kr/fastighet tas ut i vägavgift för verksamhetsåret 2017-2018.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till vägavgift till 1000:-/fastighet för kommande år.
§11

Styrelsens förslag till beslut, att 390:-kr/fastighet tas ut i extra utdebitering för att
täcka oförutsedda kostnader, i form av rättegångskostnader.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om extra avgift till 390:-/fastighet för denna kostnad.

§12
Information kring vägförbättringar.
Vägmästaren informerade om åtgärdande av potthål, dikesrensning inom två veckor. Uppmaning gavs
att märka ut tomtpinnar. Styrelsen ombads kontakta markägarna om rensning av sly kring Gloa.
§13

Budget för verksamhetsåret 2017/2018 förslag till utgifts-och inkomststat samt
debiteringslängd.

Kassören läste upp förslag till utgifts- och inkomststat. Meddelade att debiteringslängd finns. Förslaget godkändes av stämman.
§14

Val av styrelseledamöter.

Beslutades att utse specifika ledamöter, som varit brukligt sedan decennier. (se motion p.8 ovan).
Som ordförande på 2 år nyvaldes Åsa Kjellberg-Kahn.
Som sekreterare på 2 år nyvaldes Anna Lindahl.
Som kassör på 1 år kvarstår Ann-Charlotte Källvik.
Som ledamot på 1 år kvarstår Tommy Olsson.
Som ledamot på 2 år nyvaldes Mårten Sjöström.
Som suppleant på 2 år nyvaldes Freddy Lindfors.
Som suppleant på 1 år nyvaldes. Lars Nordström.
Som revisor på 1 år kvarstår P-O Melander.
Som revisor på 2 år omvaldes Ann-Christine Lehman.
Som revisorssuppleant på 2 år omvaldes Göran Dahlqvist.
§15

Val av valberedning för 1 år.

Till valberedning nyvaldes Barbro Åsander (sammankallande)och Anders Söberg.
§16

Plats där årsstämmoprotokoll hålls tillgängligt.

Protokollet finns hos styrelsen, anslagstavlan vid Björnvägen samt på hemsidan via Tomtarna.
§17

Övriga frågor

Avtackning gjordes med blommor till avgående ledamöter. Kerstin Löwgren uppmanade
medlemmarna att skriva ner historien kring vars och ens fastigheter och skicka till henne.
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