KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte
Tid:
Plats:

Lördagen den 28 juli, 2012
Lars Joelssons garage

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 Lisa Lundberg

3.

Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Lotta Tillman och Lars-Erik Norström.

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 2011 - 2012.
Styrelseberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8.

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
Eva Lundin 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.
Förslag från Lars-Erik Norström att det är dags för slyröjning i området,då det håller på
att växa igen. Varje fastighetsägare uppmanas att märka ut sina tomtgränser.
Fastighetsägare bör även tänka på sina grannars utsikt ”SE FRAMÅT TÄNK BAKÅT”
Ansvariga på respektive vägsektioner kontaktar de som ingår i aktuell grupp.
Lista över ansvariga för vägsektioner samt karta över aktuella områden kommer att
finnas på hemsidan
Vägföreningen tar kostnaden för bortforsling av skräpet efter röjningen

10.

Inkomna ärenden och motioner
Lars-Erik Norström har lämnat in en motion om att ombilda vägföreningen till en vägoch fastighetsföreningen, för att i framtiden kunna ta beslut om
frågor som t ex avser vatten/avlopp, fibernät mm.
Styrelsen avslog förslaget, mer underlag beträffande bl a VA-anslutning krävs.
Lars-Erik Norström och Lars Blomgren kontaktar kommunen för att få aktuell info om
vad som händer i framtiden. Information om detta kommer att finnas på hemsidan

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
Resultaträkning och balansräkning för det gångna verksamhetsåret delades ut.
Budgeten föredrogs av Britt Signeböen. Utdebiteringen föreslogs bli oförändrad med
200 kr/andel för verksamhetsåret 2012-2013. 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 ett år. Britt förtydligade att hon endast vill vara kvar ett
år.
Lotta Österling omvaldes för ett år.
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 Björn Samuelsson valdes som suppleant för ett år.

16.

Val av valberedning
Agne Wiberg, sammankallande, och Birgitta Österling.

17.

Övriga frågor
Det är problem med hundägare som inte plockar upp efter sina hundar, och en del som
gör det väljer att slänga påsarna i skogen eller i privata soptunnor.
Lisa kontaktar kommunen och ser om man kan få en soptunna uppsatt någonstans i
området

18.a Protokollets tillgänglighet
Protokollet kommer att läggas ut på Föreningen Framåts hemsida under ”Om
Kämpersvik/vägföreningar, samt finnas tillgängligt hos Jan Saxsäter, Lilla
Killabäcksvägen 2. Tel. 0525-126 18.

20.

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