Styrsö Vägförening
Box 23 430 84

STYRSÖ

Årsmötesprotokoll 20120331
Mötet avhölls i Styrsöskolans Musiksal kl 11.00.
Närvarande: 25 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 Hans Karlsson.
§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 obetalda medlemsavgifter redovisades att styrelsen har
begärt handräckning av kronofogdemyndigheten med en medlem som underlåtit att
betala avgiften. Kronofogdemyndigheten har begärt medlemmen i konkurs efter att
SVF lämnat in krav på obetalda avgifter.
§6. Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse föredrogs och där föreslog revisorerna att ge styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, vilket godkändes av årsmötet.
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör.
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
§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 Anders Sihlbom, AnnaLena Albinsson och Ingvar Börjesson.

§9b. Val av revisor/revisorssuppleant 2år.
Valberedningen föreslog omval av Jack Larsson som ordinarie revisor vilket mötet
biföll.

Styrelse för 2012
Jan Kjellberg Ordförande (omval 1år)
Ingvar Börjesson Kassör (omval 2år)
Anders Sihlbom sekreterare (omval 2år)
Anna-Lena Albinsson ledamot (omval 2år)
Lennart Öberg ledamot
Jan Bjurström ledamot
Anette Jalmestam ledamot
§10. Beslut om firmatecknare för föreningen.
Mötet beslutade att ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.
§11. Styrelsens framlagda debiteringslängd samt förslag om uttaxering med
100 kr/andelstal.
Årsmötet godkände debiteringslängden och beslutade att uttaxeringsnivån är
oförändrad 100kr/andelstal.
§12. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat.
Mötet godkände förslaget.
§13.Val av valberedning.
Mötet beslutade omval 1år, för den sittande valberedningen, dvs Olof Jacobsson och
Olof Johansson.
§14. Övriga frågor.
• Fråga om möjligheten att måla mittlinje på fler vägar för att öka säkerheten på
vägarna. Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram kostnadsunderlag för olika
nivåer av målning av mittlinjer.
• Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att lägga upp en
karta på hemsidan, där SVFs vägar är inritade
• Slänten på Skäretvägen behöver snyggas upp tyckte årsmötet.
• På en fråga på årsmötet om nya parkeringsytan på Bratten – informerade
styrelsen om att den är avsedd för Golfbilar.

§15. Årsmötets avslutning.
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.
Styrsö 2012-04-04
Jan Kjellberg
Mötesordförande

Anders Sihlbom
Mötessekreterare

Justeras:
Hans Karlsson

Ingemar Calmerbjörk

