Gårda Brygga vägsamfällighetsförening
Protokoll från årsmöte 2013 lördagen den 10 augusti

Mötets öppnande
Vägföreningens ordförande Christer Lysell öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
1. Val av ordförande för stämman
Christer Lysell väljs till ordförande.
2. Val av sekreterare för stämman
Magnus Hagman väljs till sekreterare.
3. Val av två justeringsmän.
Patrik Edström och Lars Bolmstrand väljs till justeringsmän.
4. Styrelsens och revisorernas berättelser.
Christer Lysell läste styrelseberättelsen.
Carina Sjöholm redovisade besiktningsprotokoll daterat 2012-09-28 för utförda
beläggningsarbeten. Avhjälpande av fel skulle varit klart 2013-05-01, det är dock ej
avslutat. Christer meddelade att arbeten skall återupptas v.33 och avslutas inom
några veckor. Anmärkningarna gällande ensidig dränering av Rönnhagsvägen, ej
utförd asfalt på Stockrosvägen västerut, samt minskad dränering av Christmansvägen
fram till Falkasandsvägen är utfört i samråd med sakkunnig samt enligt slutligt
fastpris avtal med entreprenör.
Ingemar Engström läste revisionsberättelsen. Revisorer har varit Ingemar Engström
och Magnus Lindeberg.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Inga inkomna motioner.
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna för kommande verksamhetsår
Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode.
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Anette Regelbom redovisade debiteringslängd för 2013-14.
Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift.
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9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Roland Pettersson har bett om utträde ur styrelsen. Patrik Edström valdes till
ersättare som ledamot. Lars Bolmstrand valdes som suppleant.
Styrelsens sammansättning 2013-14.
Christer Lysell är ordförande
Magnus Hagman är sekreterare
Anette Regelbom är kassör
Carina Sjöholm är ledamot
Patrik Edström är ledamot
Lars Bolmstrand är suppleant
10. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter
Ingemar Engström och Magnus Lindeberg väljs till revisorer.
Ingemar Engström önskar därefter utträde som revisor.
11. Fråga om val av valberedning
Birgitta Odelstierna utseddes till valberedning.
En styrelsesuppleant och en revisor behöver tillsättas till kommande år.
Ytterligare styrelsemedlemmar kan behöva ersättas då nuvarande styrelse suttit lång
tid. Stäms av under året.
12. Övriga frågor
a) Fastighetsägare på Militärvägen framförde problem då utförd asfaltering medfört
att vatten rinner in på tomt. Besiktningsman har i besiktningsprotokoll angett att
”vägen belastas av att ytvatten från intilliggande grönområde avvattnas på vägen”.
Årsmötet bestämde att ev ytterligare åtgärd med kant eller dränering beslutas av
styrelsen efter att grönområde avvattnats.
b) Grenvägen har sprickor i sväng där vägen blir hårt belastad. Stödkant behöver
grusas och packas.
c) Då det pågår nyproduktion av fastigheter framfördes att det bör finnas en avgift
för ökat slitage. Ev skador skall debiteras med faktisk kostnad.
Förslag till utformning tas fram av styrelsen till nästa årsmöte.
c) Websida är dåligt uppdaterad. Beslutades att ny ledamot Patrik Edström kommer
att ansvara för utformning och rutiner för publicering.
d) Mätningskontoret har önskat att den norra delen av Ölmanäs Strandväg byter
namn då den ej har genomfart från södra delen.
Nytt namn blir Gårda Brygga Strandväg. Kommunen ansvarar för ommärkning.
e) I samband med planerade fiberarbeten kommer åtgärder att utföras på
vägföreningens vägar. Ölmanäs Fiber Ekonomisk Förening ansvarar för
återställande.
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13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Magnus Hagman upprättar protokoll och lämnar till justeringsman Patrik Edström
som lämnar vidare till Lars Bolmstrand. Lars som därefter lämnar 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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