Västerkälen Smedsåsens Vägsammliillighet
Ärsmöte 22 apil2013 i Bystugan i Kälen

Protokoll

I Mötet

öppnas
Nils Johnsson hälsar välkommen och fiirklarar mötet öppnat
$

$ 2 Val av

ordftirande och sekreterare fiir mötet

Till ordftirande väljs Gunnar Ståhl och till

sekreterare väljs Olof Wallgren

$ 3 Vat av fvå st personer att justera protokollet
Att justera årsmötets protokoll väljs Marie Lewholt och Inger

Liljekvist.

$ 4 Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
Synpunkter ån Åke Jansson om vilket material som går ut i samband med kallelsen.
Bl.a. saknades Verksamhetsberättelsen. Styrelsen år i uppdrag att infbr kommande år
tg stiillning till vilket material som skall skickas ut och på vilket sätt.
Arsmötet anses med ovan angivna anmärkning utlyst i behörig ordning.

$ 5 Styrelsens Yerksamhetsberättelse och Bokslut.
Fråga om framtida underhåll ställs och besvaras av Nils Johnsson. En underhållsplan
håller på att tas fram. Underhållsplanen skall omfatta flera år och fungera som ett
levande dokument. En av avsikema med underhållsplanen iir att få möjlighet att
ftirutse kommande underhållsbehov och att dåirmed kunna utjiimna kostnaderna.
Bokslutet gås igenom av Nils Johnsson. Sommarunderhållet har återgått till det
normala efter 201I års begråinsade underhåll p.g.a. trumbyten. Totalt stannade
kosfiraden ftir sommarunderhållet på 32 071 b (24 7 15 ftir 201 1). vinterunderhållet
blev som vanligt betydligt dyrare och uppgick till 82 55 I l$ (56 672 fiir 201 I ).
Intäktema ftir året blev 199 718 kr och utgiftema 129 782 kr. fuets resultat blev ett
överskottpå 69 9361<r.
$ 6 Revisorernas berättelse
Gunnar Stahl ftiredrar revisiorenas berättelse. Revisorerna ftireslår att stvrelsen
bevilj as ansvarsfrihet.

$ 7 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet ftir styrelsen.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Ersättning till styrelsen och revisorer
Förslag om oforiindrade arvoden vilket också beslutas.
$8

$9 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

$ 10 Styrelsens ftirslag

till budget samt debiteringslängd samt avsättning till

underhållsfond.
Inga större planerade underhållsåtgärder varft)r sty'elsen loreslår ingen ändring av
utdebiteringen.
Synpunkter på fakturans utformning framflors. Utfomingen innebär att fakturan ej kan
kontrolleras. Det önskas också att det skall redovisas hur andelstalen riiknas ut
Ärsmötet beslutar i enlighet med styrelsens ftirslag samt att framftirda synpunkter
skall beaktas.
$ 11 Val av styrelse och styrelseordfiirande.
Styrelsen får ftiljande sammansättning
Per Perttu

Ulf Gunnarsson omval
Anders Amberg
Olof Wallgren
Janne Pettersson omval
Heinz Hoffrnan nyval
Erik Agerberg

Till

vald tom 2014
vald tom 2015
vald tom 2014
vald tom 2014
vald tom 2015
vald tom 2015
vald tom 2014

ersättare. mandattid 1 år väUs:

Terje Elvbåge
Ulf Gustafsson

Till ordforande fiir I årvälis:
Anders Amberg

$ 12 Val av revisorer
Till revisorer och revisorssuppleanter 2 år viiljs:
omval av Lena van den Brink
Revisor:
Revisorsuppleant: omval av Göran Pettersson
$ 13 Vat av valberedning
Gunnar Lögdberg, omval (sammankallande)
Bj örn Israelsson, omval

Nils Johnsson, nlval

$ 14 Informafion om ny hemsida, vsvs.se
Nils Johnsson betätlar om den nya hemsidan. Skriftlig
information om att hemsidan
finns kommer att gå ut till alla medlemmar i va!fiireningen.
$ 15 Hastighetsbegränsningar genom västerkälen och smedsåsen.

sfyrelsenhartidigarebehandratfrågan2013-03-17$3.
styrersenmrnuiuppdragatt
göra en skrivelse och skicka in ansökan
om nedsatt hastighet til so mliini'g"no.

Västerkälen och Smedsåsen.

g 16 Övriga frågor.
vrigkäppar. Maskinringen har erbjudit sig att
sätta upp vägkäppar ftrr 400 kr/km exkl.
käppar.
Styrelsen fär i uppdrag att se över olika alternativ.
$ 17 Meddetande om plats där stämmoprotokollen finns tillgängliga.
Stämmoprotokollen kommer. att finnas tiligzingliga
hos sekreteraren (olof wallgren)
och på vägfiireningens hemsida (vsvs.se)
$ 18 Årsmötet avslutas
Anders Arnberg avtackar avgående kassören
Nils Johnsson. Nils har på ett
fiirtjänsttullr sän arbetat i sryrelsen i 40 år och
avtackas ,,,
applåder
och ett stort tack ftir Ditt arbete.

;"J bi;;;

w&u

Gunnar Stahl
Mötesordfiirande
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Sekreterare

Justeras:
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Marie Lewholt
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