Gårda Brygga vägförening
Styrelsemöte 18/5 2008
Närvarande: Christer, Magnus, David, Anette, Roland
•

Christer öppnar mötet.

•

Roland väljs till justerare.

•

Diskussion om att göra i ordning nya vägar. På årsmötet kom det upp många synpunkter
angående att öka takten på att göra i ordning vägarna. Somliga ville låna pengar och
andra yrkade på att höja avgifterna. Dessutom kom frågan om andelstalet upp, där några
önskade en justering så att sommarboende ska betala mindre
Styrelsen är positiv till höjningar och vill lägga fram ett förslag om detta till årsmötet. I
frågan om andelstalet är styrelsen oenig. En majoritet av styrelsen vill behålla nuvarande
andelstal. Birger Svensson har varit i kontakt med Carina och han hävdar att det finns
regler om andelstal som vi bryter mot. Anette får i uppdrag att kontrollera denna uppgift
med REV.
Styrelsen bestämmer också att vi ska göra en utförlig beräkning om vad det skulle kosta
att låna pengar för att iordningställa alla vägar i föreningen.
Följande frågor bör vi rösta om på årsmötet:
• Andelstalet
• Höjning av årsavgifter
• Låna pengar till att göra i ordning alla vägar på en gång

•

Saltning av vägarna. Christer beställer.

•

Hemsidan. David tar kontakt med Jan Strannegård för att se vilken information vi kan få
lägga ut och hur detta går till.

•

Christer tar kontakt med Hilbertson för att diskutera rutiner för underhåll.

•

Christer tar kontakt med Hans Andersson för att höra om han kan hjälpa oss med
anbudsförfarandet till nästa väg/vägar som ska iordningställas.

•

Roland tar kontakt med Stefan Andersson om att vara revisor.

•

Nästa möte: 2/6 klockan 18 hos Christer på strandvägen.

•

Årsmöte. Anette försöker ändra till den 12/7 klockan 11
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