Västerkälen - Smedsåsens Vägsamfällighet

Årsmöte 21april2015 i Bystugan, Kälen
Protokoll
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Mötet öppnas
Anders Arnberg hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för öppnat.
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Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande väljs Nils Johnsson och som sekreterare väljs Lars Lundqvist.
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Val av två personer att justera protokollet
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes
Marie Levholt och Åke Jansson.
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Frågan om årsmötet utlysts stadgeenligt
Tidsmässigt har årsmötet utlysts i rätt tid dock saknas följande dokument som
enligt stadgarna skall finnas med i kallelsen eller på hemsidan.

Dagordning för stämman, Förva ltn ingsberättelse, Debiteringslä ngd, Budget och
Revisionsberätte Ise.
Efter omröstning, med handuppräckning, beslutades dock att årsmötet är
<ia.loaan lioi I ril\/<i
Ake Jansson reserverar sig mot beslutet.
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Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Verksa m h etsbe rätte lsen gicks igenom och god kä ndes.
Den ekonomiska redovisningen visar ett underskott på 31 165 kr
Sommarens vägunderhåll kostade 119 667 kr (39 416 kr för 2013) medan
Snöröjning och sandning kostade 73 557 kr (64 156 kr för 2013)
Bidragen blev 122 389 kr och utdebiteringen 48 087 kr.
Åke Jansson påpekade behovet av en långsiktig underhållsplan och att utifrån
den sätta av kapitalför att kunna verkställa de åtgärder som ligger i planen.
Underhållsfonden skall redovisas i balansräkningen.
Äke sammanställer ett PM, om sina åsikter, som styrelsen får i uppdrag att
arbeta med under året.
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Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs och man rekommenderade årsmötet att ge
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
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Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

II

Ersättning till styrelse och revisorer.
Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden.
Ordförande 500 kr, kassör 2000 kr övriga 200 kr.
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Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
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Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd - avsättning till
u nderhållsfonden
Per Perttu redovisade budgeten som visar ett underskott på ca 30 000 kr.
Sommarens åtgärder 140 000 kr medan vinterhå lln ingen budgeteras till 60 000 kr.
Ärsmötet beslutade att styrelsen får arbeta utifrån denna budget och att
utdebiteringen skallvara 45 000 kr.
Avsättningen till underhållsfonden diskuterades, tre förslag till beslut.
1/ Styrelsens förslag 0 kr.2/ Janne Petterssons förslag 1"0 000 kr. 3/ Åke Janssons
förslag 40 000 kr.
Efter handuppräckning vann styrelsens förslag, ingen avsättning detta år.
Mot detta beslut gjordes invändning av Åke Jansson då samfälligheten är skyldig
att göra avsättning enligt stadgarna och samhällighetslagen.
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Val av styrelse och styrelseordförande
Ärsmötet beslutade att välja följande personer till styrelse led am öter på två år.
Ulf Gunnarsson
omva.
Janne Pettersson
omval
Hein z Hoffman
omva
Övriga i styrelsen som är valda till 2016 är, Anders Arnberg, Erik Agerberg och
Lars Lu n dqvist.
Till ersättare på ett år valdes,
Terje E lvbåge
omval
Ulf Gustafsson
omval
Årsmötet beslutade enhälligt att tillföreningens ordförande vålja Anders Arnberg.
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Val av revisorer
Till ordinarie revisor på två år valdes Lena van den Brink och som suppleant på
två år valdes Nils Johnsson.
valoa ll zul.b ar bunnar 5tanl ocn Arne Inoren.
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Val av valberedning
Till valberedning inför årsmötet 2016 valdes
Gunnar Lögdberg
sammankallande
Björn Isra elsson
Olle Walleren
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övriga frågor
Ny förrättning om andelstalen
Frågan diskuterades om att begära en ny förrättning av lantmäteriet. För att få ner
kostnaderna finns det en möjlighet att vi själva gör vissa grundarbeten- Det finns
också en utredning på gång om en förenkling gällande ändringar av andelstalen.
Riksförbundet enskilda vägar (REV) arbetar med frågan.
Årsmötet beslutade att inte vidtaga några åtgärder nu, utan styrelsen får i
uppdrag att bevaka vad som händer och rapportera vid nästa årsmöte.
U nderhållsåtgärder
Önskemål att saltningen även iår sker längs hela sträckan. Vid grusning, om
möjligt, samma kvallite som blev använd på sträckan E 14 - Västerkälen.
Andelstalen
Diskussion om andelstalens publicering, två förslag till beslut.
1/ Lars Lundqvists förslag att andelstalen skall vara med i kallelsen till årsmötet.
2/ Nils Jonssons förslag att andelstalen skall stå på fakturan.
Efter omröstning beslutades att andelstalen skall meddelas på fakturan.
Stadgarna
Äke Jansson aktualiserade våra stadgar, om vi följer dom eller gör som vi alltid
gjort. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att gå igenom stadgarna och följa dessa.

91s

Meddelande om plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt
Protokollet kommer att finnas tillgänglig hos föreningens sekreterare
Lars Lundqvist, Nybostrand, och på vägföreningens hemsida (v.s.v.s.se)
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Årsmötet avslutas
Mötets ordförande tackar så för visat intresse, livliga diskussioner och många bra
synpunkter som styrelsen får arbeta utifrån.
Årsmötet förklarades så för avslutat.
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