Gårda Brygga Vägförening
Protokoll från årsmöte 2012 lördagen den 28 juli

Mötets öppnande
Vägföreningens ordförande Christer Lysell öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
1. Val av ordförande för stämman
Christer Lysell väljs till ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare för stämman
Magnus Hagman väljs till sekreterare.
3. Val av två justeringsmän
Gittan White och Birger Svensson väljs till justeringsmän.
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
Christer Lysell läste styrelseberättelsen.
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 2009-2012.
Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift.
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
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 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter
Ingemar Engström och Magnus Lindeberg väljs till revisorer.
11. Fråga om val av valberedning
David Gustafsson kommer att frågas om att sitta kvar som
valberedning.
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12. Övriga frågor
a) Grushög nere vid korsning Strandvägen/Ridvägen/Ängsvägen skall bortforslas.
Medlem har åtagit säg att göra detta.
b) Familjen Netzler parkerar kontinuerligt på Ängsvägen. Detta är inte tillåtet och skadar
vägkant när man skall passera. Christer Lysell kontaktar dem.
c) Anvisning om parkering, klippning av buskar längs mellan tomter och väg samt att
respektera hastighetsgränser för allas trivsel och att inte skada några barn.
d) Asfaltering behöver kompletteras vid brevlådor på Strandvägen.
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Magnus Hagman upprättar protokoll och lämnar till justeringsman Gittan White som därefter
lämnar vidare till Birger Svensson. Birger 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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