Gårda Brygga Vägförening
Protokoll från årsmöte 2011 söndagen den 31 juli

Mötets öppnande
Vägföreningens ordförande Christer Lysell öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
1. Val av ordförande för sammanträdet
Christer Lysell väljs till ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare samt två justeringsmän
Magnus Hagman väljs till sekreterare.
Gittan White och Birgitta Odelstierna väljs till justeringsmän.
3. Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret
Christer Lysell läser styrelseberättelsen.
4. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Ingemar Engström läste revisionsberättelsen. Revisorer har varit Ingemar Engström och
Magnus Lindeberg.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
5. Inkomna ärenden och motioner
Inga inkomna ärenden eller motioner.
6. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret
Förslag till asfaltering av större delen av återstående grusvägar. Finansiering föreslås att utföras
via banklån. Se beslut under punkt 11 Övriga frågor.
7. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer
Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode.
8. Beslut om medlemsavgifter
Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift.
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av styrelseordförande
Hela styrelsen ges fortsatt förtroende.
Christer Lysell är ordförande
Magnus Hagman är sekreterare
Anette Regelbom är kassör
Carina Sjöholm är ledamot
Roland Pettersson är ledamot
10.Val av revisorer och valberedning
Ingemar Engström och Magnus Lindeberg väljs till revisorer.
David Gustafsson kommer att frågas om att sitta kvar som
valberedning.
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11.Övriga frågor
a) Synpunkter på skottning av Ölmanäs Björkväg då det emellanåt skett dagen efter.
Christer Lysell meddelade att det är olyckligt, men att det vid kraftigt ihållande snöfall kan
finnas större vägar som behöver prioriteras av anlitad entreprenör.
b) Ytterligare information önskas på kallelse.
Skall beaktas. Styrelsen informerade om att då kallelse distribueras så läggs årets protokoll
från styrelsemöten in på www.gardabrygga.se .
c) Synpunkt framfördes på att kallelse ej distribuerats till samtliga.
Styrelsen meddelade att kallelse har distribuerats på samma sätt sedan ett antal år tillbaka,
dvs den läggs i brevlåda på adressen. De som hyr ut fastighet får då inte tillgång till denna.
Skall beaktas kommande år.
d) Medlemmar önskar att medlemsregister upprättas och läggs ut på hemsida. Anvisning för
insamlande av adressuppgifter sker i samband med utskick för årsavgift.
e) Det har skett sättningar på Ölmanäs Björkväg vilket medför stora vattensamlingar vid
kraftigt regn. Styrelsen tittar på detta för ev åtgärder.
f) Skyltning i korsningen Hallavägen/Strandvägen skall åtgärdas enligt tidigare
årsmötesbeslut. Christer Lysell meddelade att kommunen ansvarar för detta och är
vidtalad. CL stöter på igen.
g) Medlemmar på Gothards väg framförde synpunkter på årsavgift då de enbart gäller
lägenheter. Styrelsen meddelade att årsavgift inte är kopplad till storlek på bostad utan om
det är året runt- eller sommarboende.
h) Önskemål om att kontaktuppgifter till styrelse. Distribueras tillsammans med
inbetalningsavi för årsavgift.
i) Åtgärdande av asfaltering på Grenvägen utförs i samband med kommande nyproduktion.
j) Fråga enligt punkt 6 som föreslås av styrelsen gäller finansiering via banklån för
asfaltering av Gothards Väg, Christmansvägen, Militärvägen, Kolonivägen, Davids väg,
Rönnhagsvägen samt Stockrosvägen. Presentation av storlek på lån samt avbetalning
gjordes av Carina Sjöholm. 21 medlemmar röstade för och 1 medlem röstade emot.
Styrelsen påbörjar låneansökan och upphandling av asfalteringsarbeten.
12. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande
för medlemmarna.
Magnus Hagman upprättar protokoll och lämnar till justeringsman Gittan White som därefter
lämnar vidare till Birgitta Odelstierna. Birgitta lämnar därefter vidare till ordförande
Christer Lysell.
Protokollet läggs därefter in på hemsida. Papperskopia kan hämtas hos Christer Lysell.
Mötet avslutas
Christer Lysell avslutar mötet.
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