Styrsö Vägförening

Box 23
430 84 Styrsö
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Årsmötesprotokoll 2006-03-25

Mötet avhölls i Kalvhagskolans Matsal kl 11.00.
Närvarande: ca 15 medlemmar.
§1. Årsmötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2. Val av funktionärer för årsmötet.
a) Ordförande.
Mötet valde föreningens ordförande Jan Kjellberg till mötesordförande.
b) Val av sekreterare.
Mötet valde föreningens sekreterare Magnus Lundén till sekreterare för mötet.
c) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Mötet valde Klas Lundén och Carl-Johan Bokelund.
§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 i
kassörens frånvaro även årsredovisningen för 2005. Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Den
ekonomiska redogörelsen godkändes med förbehållet att i årsmötesprotokollet specificera posten
”övriga omkostnader”. (se bilaga 1.)
§6. Revisorernas berättelse.
I revisorernas frånvaro läste ordförande Jan Kjellberg upp revisionsberättelsen, där revisorerna
föreslog att lämna styrelsen ansvarsfrihet för år 2005.
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör.
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§8. Val av ordförande för 1år.
Valberedningen förslog Jan Kjellberg som valdes om för ytterligare 1år som ordförande.
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§9a. Val av övriga ordinarie ledamöter 2år.
Solveig Andersson, Anna-Lena Albinsson och Anders Sihlbom föreslogs av valberedningen för
omval, vilket mötet biföll.
§9b. Val av revisor/revisorssuppleant 2år.
Valberedningen föreslog omval av Jack Larsson som revisor. Mötet valde honom för 2år. Jonas
Hellström revisor och Reidun Larsson revisorssuppleant omvaldes förra året och har därför båda
1år kvar.

Styrelse för 2006

Jan Kjellberg Ordförande (omval 1år)
Magnus Lundén
Solveig Andersson (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 80 kr/andelstal.
Mötet godkände förslaget.

§12. Arvode till styrelse och revisorer.
Styrelsen informerade mötet om revisorernas nya redovisningsskyldighet till skattemyndigheten
f.o.m. 2006. Den föreslagna arvoderingshöjningens syfte är endast att kompensera skattebortfallet
och behålla arvoderingarna på samma nivå som tidigare.
Mötet godkände förslaget.
§13. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Mötet godkände förslaget med förbehållet att specificera posten ”medlemsmöten”.(se bilaga 1.).
§14. Styrelsens förslag om vägreparationer.
Styrelsen föreslog att fortsätta följa den reparation- och underhållsplan som antogs vid förra
årsmötet.
Mötet godkände förslaget.
§15. Val av valberedning.
Mötet beslutade omval för den sittande valberedningen, dvs Olof Jacobsson och Olof Johansson.
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§16. Övriga frågor.
• Vägarbeten orsakade av ex Fortum och Vattenverket återställes alltid av dom själva. Belastar
ej föreningens ekonomi.
• Problem med vildvuxna häckar. Styrelsen uppmanades att gå på försumliga fastighetsägare.
• Reparation av Furufjällsvägen vid fam. Havströms fastighet. Styrelsen bjuder snarast in
Havströms till ett styrelsemöte för diskussion.
• Förslag om gångtrafik på vänster sida av vägbanan. Stöds av styrelsen men är ej föreningens
arbetsområde.
• Fråga om momshantering i föreningen. Finns det pengar att tjäna vid t.ex vägreparationer
eller är det ett nollsummespel? Frågan tas med till nästa styrelsemöte.
§17. Årsmötets avslutning.
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Jan Kjellberg
Mötesordförande

Magnus Lundén
Mötessekreterare

Klas Lundén
Protokolljusterare

Carl-Johan Bokelund
Protokolljusterare

