KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte
Tid:
Plats:

Lördagen den 24 juli, 2010
Jan och Eilerts båthus i Killebäckens båthamn.

1.

Ordförande
Jan Saxsäter öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna.
Jan Saxsäter valdes till ordförande för årsmötet.

2.

Sekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes Bengt Sjöberg.

3.

Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Agne Wiberg och Olle Österling.

4.

Dagordning
Kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna och föreslagen dagordning godkändes.

5.

Protokoll från föregående årsmöte
Föregående årsmötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

6.

Röstuppräkning
Röstuppräkning skall ske vid behov. Inga fullmakter presenterades.

7.

Styrelseberättelse
Jan Saxsäter redogjorde för styrelseberättelsen för verksamhetsåret 2009 - 2010.
Styrelseberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8.

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
Per Otto Gustafson läste upp revisionsberättelsen. Revisionen föranledde inga
anmärkningar. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna verksamhetsåret.

9.

Rapport från vägsektionerna
Jan Saxsäter berättade att det inte fanns något att rapportera från vägsektionernas
arbete. Vägsektionerna förväntas arbeta självständigt efter de instruktioner som finns.
Synpunkter framfördes om att avrinningen förbi Skånmark har varit dålig. Jan Saxsäter
sade att detta skall kontrolleras senare i höst.

10.

Inkomna ärenden och motioner
Inga inkomna ärenden.

11.

Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under
arbetsåret
Jan Saxsäter informerade om att styrelsens förslag till åtgärder framgår av budgeten.

12.

Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer
Inga arvoden skall betalas ut.

13.

Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till
debiteringslängd
Resultatrapport och balansrapport för det gångna verksamhetsåret delades ut.
Budgeten föredrogs av Britt Signeböen. Det finns ytterligare c:a 85000 kr i kassan att
använda till oförutsedda behov av åtgärder. Utdebiteringen föreslogs bli oförändrad
med 200 kr/andel för verksamhetsåret 2010-2011. Budgeten godkändes av mötet.

14.

Val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseordförande
Jan Saxsäter är vald för ännu ett år och utsågs till ordförande för det kommande
verksamhetsåret.
Britt Signeböen omvaldes för två år.
Lotta Österling invaldes för två år och ersätter Bengt Sjöberg, som avgick efter tio år
som sekreterare i styrelsen.
Lars-Erik Norström och Lisa Lundberg omvaldes som suppleant för ett år.

15.

Val av revisorer och suppleanter
Eva Lundin omvaldes för två år.
Per Otto Gustafson är vald för ännu ett år
Johan Haeger och Lars Ernby valdes som suppleant för ett år.

16.

Val av valberedning
Olle Österling och Magnus Carlsson avgick båda.
De ersätts av Agne Wiberg, sammankallande, och Birgitta Österling.

17.

Ejgde Vägförening
Jan Saxsäter informerade om läget med Ejgde-föreningen, som har överklagat den av
Lantmäteriet gjorda förrättningen. Vad detta kommer att leda till i slutändan är ännu
inte helt klart.
Styrelsen önskade att få årsmötets fullmakt att hävda en maximal utdebitering om 5%
av den totala slitagekostnaden. I denna kostnad skall inte en investering i form av en
eventuell ny bro kunna ingå. Vår styrelse skall också kunna kräva att få full insyn i
deras budget för slitage.
Årsmötet beviljade styrelsen denna fullmakt.

18.

Övriga frågor
Posten Tanumshede har kommit med önskemål om att brevlådorna placeras i gatu- och
nummerordning, samt att de tydligt märks upp med namn och adress.
I samband med detta presenterade styrelsen ett förslag, som gick ut på ett nytt utförande
av ställningen och med lika brevlådor för alla. Detta godkändes inte av årsmötet.
I stället beslöts att var och en behåller sina brevlådor och att de flyttas i nummerordning
på befintlig ställning.
Klas Tollbo tog på sig att med hjälp av intresserade medlemmar flytta på brevlådorna.
Detta förutsätter att eventuellt låsta brevlådor upplåses.

Ett förslag lämnades av Backehed/Blomgren om att passa på att flytta upp en del
brevlådor till den plats där Posten tidigare låtit en del bofasta ha sina brevlådor. Detta
tyckte inte årsmötet var något alternativ.
Jan Saxsäter påpekade att ny förrättning kan komma att krävas även för vår
Vägförening. Detta för att reda ut några frågetecken om medlemstillhörighet i
föreningen. Detta föreslogs få vänta tills allt blir klart med Ejgde-föreningen.
Lars-Erik Norström föreslog att anslagstavlans medlemsförteckning uppdateras, vilket
bifölls.
19.

Protokollets tillgänglighet
Protokollet kommer att läggas ut på Föreningen Framåts hemsida, när detta åter blir
möjligt, samt finnas tillgängligt hos Jan Saxsäter, Lilla Killabäcksvägen 2. Tel. 126 18.

20.

Mötets avslutande
Jan Saxsäter tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet..
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