BJÖRNS VÄGSAMFÄLLIGHET 2014-07-12 PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma 2014-07-12, Björns Vägsamfällighet, Njurunda.

§1

Val av ordförande och sekreterare till stämman.

Till ordförande valdes Hans-Göran Trammer och till sekreterare Lars Nordström.

§2

Val av två justerare.

Till justerare valdes Eva Wadell och Christer Bergsten.

§3

Upprop av närvarande medlemmar.

28 närvarande. Deltagarlista skickades runt för att även komplettera e-postadresser.

§4

Mötets behöriga utlysande.

Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.

§5

Godkännande av föreslagen dagordning.

Stämman godkände föreslagen dagordning

§6

Styrelsens och revisorernas berättelser.

Förvaltnings- och revisionsberättelse upplästes och godkändes. Debiteringslängd finns.

§7

Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.
§8

Ersättning till styrelsen.

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

§9

Styrelsens förslag till beslut att 1000 kr/fastighet tas ut i vägavgift för
verksamhetsåret 2014-2015.

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

§10

Information kring vägförbättringar.

Trafikverket har prelimnärt beviljat 61.250:- för återstående arbeten för att få en acceptabel väg.
Total kostnad är beräknad till 87.500-. Dränering ska ordnas mellan Göran och Jörgen Dahlqvist.
Dränering behöver ordnas vid Tjacka. Åke Nordlander påpekade att detta behöver också ordnas vid
Nordlanders/Stens och Nordins. Dikesrensning kommer att utföras i slutet av juli.
§11

Information kring tunga transporter.

Beslutet kring förbud av tunga transporter, under perioden 1/4 - 30/5, återinfördes fr.o.m. 2014.

§12

Budget för verksamhetsåret 2014/2015 förslag till utgifts-och inkomststat samt
debiteringslängd.

Ordföranden läste upp förslag till utgifts- och inkomststat samt meddelade att debiteringslängd finns.
Detta förslag godkändes av stämman.

§13

Val av styrelseledamöter.

Som ordförande på 2 år omvaldes Hans-Göran Trammer.
Som sekreterare på 1 år kvarstår Lars Nordström.
Som kassör på 1 år kvarstår Lotta Hägglund.
Som ledamot på 2 år omvaldes Tommy Olsson.
Som ledamot på 1 år kvarstår Christer Bergsten.
Som suppleant på 1 år kvarstår Stefan Steen.
Som suppleant på 2 år omvaldes Göran Bergström.
Som revisor på 1 år kvarstår Göran Dahlqvist.
Som revisor på 2 år omvaldes P-O Melander.
Som revisorssuppleant på 1 år kvarstår Jimmy Kerfstedt.

§14

Val av valberedning för 1 år.

Till valberedning omvaldes Margareta Nordström (sammankallande)och Kerstin Löwgren.

§15

Övriga frågor

Yngve Pettersson väckte frågan att sätta upp tydligare skyltar med vägnummer. Stämman beslutade
att styrelsen får ansvar att lösa frågan.

§16

Plats där årsstämmoprotokoll hålls tillgängligt.

Protokollet finns hos styrelsen, anslagstavlan vid Björnvägen samt på hemsidan (www.skatan.nu).

Protokollförare

Ordförande

…………………………………………………

……………………………………………………….

Lars Nordström

Hans-Göran Trammer

Justeras
……………………………………………………..

…………………………………………………………………

Eva Wadell

Christer Bergstenn

PS
Björnen på Björn.
Beloppet 865:-, som saknades förra året,
har välvilligt donerats av Bob Jonsson.
Totalt bidrog 45 av 69 fastigheter med det frivilliga beloppet av 100:-.
DS/Lars N

