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Årsmötesprotokoll 20080315

Mötet avhölls i Styrsöskolans Musiksal kl 11.00.
Närvarande: 43 medlemmar.

§1. Årsmötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av funktionärer för årsmötet.
  a) Ordförande.
Mötet valde föreningens ordförande Jan Kjellberg till mötesordförande.
  b) Sekreterare.
Mötet valde föreningens sekreterare Magnus Lundén till sekreterare för mötet.
  c) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Mötet valde Östen Ström och Ingemar Lundström.

§3. Godkännande av kallelsen.
Mötet godkände kallelsen till mötet.

§4. Godkännande av dagordning.
Mötet  godkände dagordningen.

§5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Ordförande Jan Kjellberg föredrog den med kallelsen bifogade verksamhetsberättelsen 
och årsredovisningen. 

§6. Revisorernas berättelse.
Jack Larsson läste upp revisorernas berättelse och föreslog att ge styrelsen ansvarsfrihet 
för det gångna verksamhetsåret.

§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör.
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§8. Val av ordförande för 1år.
Valberedningen förslog omval för Jan Kjellberg och mötet valde honom för ytterligare 1år 
som ordförande.
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§9a. Val av övriga ordinarie ledamöter 2år.
Mötet valde enligt valberedningens förslag omval 2 år för Anna-Lena Albinsson, Astrid 
Börjesson och Anders Sihlbom.

§9b. Val av revisor/revisorssuppleant 2år.
Valberedningen föreslog omval av Jack Larsson som ordinarie revisor vilket mötet biföll. 
                                                                                                                                              
Styrelse för 2008                                                                                                             
Jan Kjellberg Ordförande (omval 1år)
Magnus Lundén 
Astrid Börjesson (omval 2år)
Anna-Lena Albinsson (omval 2år)
Jan Landén
Anders Sihlbom (omval 2år)
Lennart Öberg 

§10. Beslut om firmatecknare för föreningen.
Mötet beslutade att ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.

§11. Styrelsens förslag om uttaxering med 100 kr/andelstal.
Mötet godkände förslaget om en höjning av uttaxeringsnivån för 2008 till 100kr/andelstal.

§12. Styrelsens förslag till asfalteringsarbete.
Ordförande redogjorde för förslaget som innefattar asfaltering ca 200m av Brattenvägen 
och ca 250m av Halsviksängen under 2008.
Mötet biföll förslaget.

§13. Styrelsens förslag till en förändring av “Vikings backe”.
Ordförande presenterade fyra olika förändringsförslag.
Alt 1: Endast förstärkning av befintlig vägbana. Kostnad ca 200´Kr
Alt 2: Förstärkning av bef. vägbana och bortsprängning av den skymmande bergsklacken. 
Kostnad ca 350´Kr
Alt 3: Förstärkning av bef. vägbana och större sprängarbete för att skapa en rakare väg 
där även vägen sänks för att plana ut krönet. Kostnad ca 500´Kr
Alt 4: En helt ny väg sprängs rakt upp genom berget. Kostnad ca 650´Kr

Efter diskussion gick mötet till omröstning där alternativ 3 fick flest röster.
Röstutfall:
Alt 1: 0 röster
Alt 2: 7 röster
Alt 3: 31 röster
Alt 4: 1 röst

Mötet beslutade att styrelsen:
- skall arbeta vidare med alternativ nr 3.
- tar in flera olika anbud på arbetet och tar fram ett finansieringsförslag.
- kallar till ett nytt medlemsmöte när alla detaljer kring genomförandet kan presenteras.
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§14. Arvode till styrelse och revisorer.
Mötet beslutade att stödja styrelsens förslag om oförändrade arvoderingsnivåer 2008.

§15.Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Mötet godkände förslaget.

§16.Val av valberedning.
Mötet beslutade omval 1år, för den sittande valberedningen, dvs Olof Jacobsson och Olof 
Johansson.

§17. Övriga frågor.
• Slamtransporterna: Styrelsen informerade om att Kretsloppskontoret i Göteborg i 

dagarna lägger fram sin rapport om Donsö Reningsverk. Den kommer att delges 
föreningen.

• Trafiken: Styrelsen uppmanades av mötet att fortsätta påverka polisen att fortsätta sitt 
arbete på ön med kontroll av trafiken. 

• Styrelsearvoden: Förslag ställdes att indexreglera styrelsearvodena i förhållande till 
basbeloppet. Styrelsen arbetar fram ett förslag till nästa årsmöte.

§18. Årsmötets avslutning.
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Styrsö 2008-03-16

Jan Kjellberg    Magnus Lundén
Mötesordförande    Mötessekreterare

Justeras:

    

Östen Ström    Ingemar Lundström

  
      
      
 


