Styrsö Vägförening
Box 23 430 84

STYRSÖ

Årsmötesprotokoll 20100327
Mötet avhölls i Styrsöskolans Musiksal kl 11.00.
Närvarande: 18 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 Anders Sihlbom sekreterare för mötet.
c) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Mötet valde Ingemar Calmerbjörk och Olle Johansson.
§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.
På en medlemsfråga om Kyrkeklevet så redovisades att totalkostnaden kommer att
bli mellan 700-800000kr.
§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 2009.
§8. Val av ordförande för 1år.
Valberedningen förslog omval för Jan Kjellberg och mötet valde honom för ytterligare
1år som ordförande.

§9a. Val av övriga ordinarie ledamöter 2år.
Mötet valde enligt valberedningens förslag omval 2 år för Anna-Lena Albinsson och
Anders Sihlbom. Som ny kassör valdes Ingvar Börjesson.
§9b. Val av revisor/revisorssuppleant 2år.
Valberedningen föreslog omval av Jack Larsson som ordinarie revisor vilket mötet
biföll.

Styrelse för 2010
Jan Kjellberg Ordförande (omval 1år)
Magnus Lundén
Ingvar 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.
Årsmöte beslutade att uttaxeringsnivån är oförändrad 100kr/andelstal.
§12. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Mötet godkände förslaget.
§13.Val av valberedning.
Mötet beslutade omval 1år, för den sittande valberedningen, dvs Olof Jacobsson och
Olof Johansson.
§14. Övriga frågor.
Skymmande häckar: Styrelsen informerade om SVF regelbundet påminner
fastighetsägarna att häckar ska klippas så att ej fri sikt hindras.
Tjälskador: Styrelsen kommer att laga hål i asfalten med sk. lagningsasfalt.
Arbetsgrupp: Förslag ställdes om att bilda en arbetsgrupp som kan hjälpa till vid
lättare reparationsarbeten på våra vägar. Styrelsen tar fram ett förslag.
§18. Årsmötets avslutning.
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.
Styrsö 2010-03-27
Jan Kjellberg
Mötesordförande

Anders Sihlbom
Mötessekreterare

Justeras:
Olle Johansson

Ingemar Calmerbjörk

