Västerkälen-Smedsåsens vägsamfällighet
Årsmöte den 27 april 2010. Bystugan Kälen. 17 personer närvarande.

PROTOKOLL
§1 Mötet öppnas
Jan Norrman hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande väljs Gunnar Ståhl och till sekreterare väljs Nils Johnsson
§3 Val av två justeringspersoner
Att justera årsmötets protokoll väljs Lena van den Brink och Inger Liljekvist
§4 Fråga om kallelse till årsmötet.
Årsmötet anses vara utlyst i behörig ordning.
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen och bokslutet delas ut och presenteras. Av dessa handlingar framgår
att resultatet för 2009 blev ett underskott med 24 866 kr. Totala driftskostnaderna uppgick till
156 504 kr. Det är andra året i rad som verksamheten går med underskott. Av den
anledningen beslöt styrelsen vid sitt senaste sammanträde att höja utdebiteringen till ca 42 000
kr mot tidigare 30 000 kr. Ett beslut som årsmötet ställer sig bakom. Behållningen vid årets
slut uppgick till 191 272 kr.
Vägsamfälligheten fick inte något bidrag beviljat av Vägverket för extra upprustning.
Ansökan ligger dock kvar även år 2010.
§6 Revisorernas berättelse
Gunnar Ståhl föredrar revisionsberättelsen.
§7 Fråga ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§8 Ersättning till styrelse och revisorer
Årsmötet beslutar om oförändrade arvoden, dvs
Ordförande 500 kr
Kassör
2 000 kr
Sekreterare 200 kr
Revisorer
100 kr
§9 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit
§10 Budget 2010 samt avsättning till underhållsfonden
Årsmötet beslutar godkänna styrelsens förslag till budget som utgår från intäkter på 148 000
kr, inklusive stats- och kommunbidrag.

Någon avsättning till underhållsfond görs inte med tanke på extremt låga räntor och en
förhoppning om att vi får vissa extra underhållspengar från vår gamla ansökan. Får vi bidrag
måste vi själva ställa upp med motsvarande belopp i medfinansiering.
§11 Val av styrelse och styrelseordförande
Styrelsen får följande sammansättning:
Jan Norrman
Ulf Gunnarsson
Pär Vejdeland
Nils Johnsson
Anders Arnberg, omval
Per Perttu, nyval
Erik Agerberg, nyval

vald tom 2010
vald tom 2010
vald tom 2010
vald tom 2010
vald tom 2011
valt tom 2011
vald tom 2011

Ersättare, mandattid 1 år
Janne Pettersson
Ulf Gustafsson
Till ordförande för 1 år väls Jan Norrman
§12 Val av revisorer
Till ordinarie revisor för 2 år väljs Gunnar Ståhl, omval
Ersättare Anders Thorén, omval
§13 Val av valberedning
Gunnar Lögdberg, omval (sammankallande)
Nils Larsson, omval
Björn Israelsson, nyval
§14 Övriga frågor
Inga övriga frågor av större vikt behandlas.
§15 Plats för stämmoprotokoll
Protokollet ska finnas tillgängligt hos ordförande Jan Norrman.
Ulf Gustafsson lovar även att lägga ut protokollet på en webbsida: http://dillagnes.tele9.se
§16 Mötet avslutas
Efter lång och trogen tjänst i vägföreningen avtackas Anders Nilsson med blommor när han
nu lämnar sin plats i styrelsen.
Ordförande förklarar mötet avslutat och deltagarna bjuds på kaffe och smörgåstårta.
Dag som ovan
Nils Johnsson
Justeras:
Lena van den Brink

Inger Liljekvist

