Västerkälen- S medsåsens väg s amftillighet
Årsmöte den 20 april2009. Bystugan Kälen.

PROTOKOLL
$1

Mötet öppnas

Jan Norrman hälsade välkommen och

örklarade mötet öppnat

$2 Val av ordftirande och sekreterare fiir mötet
Till ordflorande valdes Gunnar Ståhl och till sekreterare valdes Nils

$3 Val av två justeringspersoner
För att justera årsmötets protokoll valdes Erik Agerberg och

Johnsson

Ulf Gustavsson

$4 Fråga om årsmötets utlysts stadgeenligt
Årsmötet ansågs utlysts i behörig ordning
$5 Styrelsens verksam hetsberättelse
Verksamhetsberättelsen och bokslutet delades ut och presenterades. Av dessa framgick att årets
resultat blev ett underskott på 8 144 kr. Orsaken till underskottet var till stor del beroende på höga
kostnader 1ör vinterunderhållet. Totalt kostade vägunderhållet 136 349 för hela verksamhetsåret 2008,
vilket kan jämforas med år 2001 dä motsvarande kostnader uppgick till I I I 818 kr.
Kassören informerade om att en ansökan om bidrag ör vissa forbättringsåtgärder har skickats till
Vägverket. Detta med anledning av att staten har tillskjutit extra underhållspengar till enskilda vdgar.
Beslut om tilldelning väntas under 2009.
Föreningens samlade tillgångar uppgick den 3 I dec 2008 till216 138 kr.
$6 Revisorernas berättelse
Gunnar Ståhl ftjredrog revisionsberättelsen.
$7 Fråga ansvarsfrihet ftir styrelsen
Ärsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gångna verksamhetsåret
$8 Ersättning till styrelse och revisorer
Årsmötet beslutar om foljande aloden:
Ordforande 500 kr
Kassör 2 000 kr
Sekreterare 200 kr

Revisorer

100

kr

$9Inkomna motioner
lnga motioner hade inkommit
$10 Budget 2009 samt avsättning till underhållsfonden
Ärsmötet beslutar godkänna att 2008 års verkliga kostnader får utgöra budget för 2009.
Om Vägverket beviljar extra pengar for underhåll får styrelsen ta beslut om vilka åtgärder som ska
vidtas utifrån foreningens ekonomiska situation.
Någon avsättning

till

underhållsfonden görs inte eftersom årets resultat var negativt.

$11 Val av styrelse och styrelseordftirande
Ordinarie ledamöter. mandattid 2 år

Norman, omval
Ulf Gunnarsson, omval
Jan

Pär Vejdeland, omval
Nils Johnsson, omval
Valda 2008
Anders Arnberg
Judith Hult
Anders Nilsson

Ersättare. mandattid I år
Janne Pettersson, omval
Erik Agerberg, omval

Till ordforande for

1 år valdes Jan

Norrman

$12 Val av revisorer
Ordinarie revisor" mandattid 2 år
Lena van den Brink, omval
Vald 2008
Gunnar Ståhl
Ersättare. mandattid 2 år
Göran Pettersson, omval
Vald 2008
Anders Thorön
$13 Val av valberedning
Gunnar Lögdberg (sammankallande), omval
Nils Larsson, omval
Ulf Gustafsson, omval
g14 Övriga frågor
Här diskuterades bland annat hur vägens underhåll hade fungerat under året. Mötet kunde konstatera
att det i stort fungerat bra. Kantplogningen gjordes precis vid rätt tidpunkt, vilket ledde till en snabb
upptorkning av vägbanan.
$15 Plats ftir stämmoProtokoll
Protokollet ska finnas tillgängligt hos ordförande Jan Norrman
$16 Mötet avslutas
f,4otesordftrande forklarar mötet avslutat och vägftireningen bjuder på kaffe och smörgåstårta

Dag som ovan

Nils Joh
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