Gårda Brygga Vägförening
Protokoll från årsmöte 2010 söndagen den 8 augusti

Mötets öppnande
Vägföreningens ledamot Roland Pettersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
1. Val av ordförande för sammanträdet
Roland Pettersson väljs till ordförande för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän
Magnus Hagman väljs till sekreterare.
Gittan White och Inger Wallmark väljs till justeringsmän.
3. Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret
Christer Lysell läser styrelseberättelsen.
Bergsvägens asfaltering har betalats av fastighetsägarna. Detta skall nu regleras.
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
a) Redovisning i protokoll från årsmöte i klartext vilken ersättning olika delar av styrelsen
erhåller.
- Mötesdeltagarna beslutade att dessa uppgifter inte skall redovisas i protokoll.
b) Föreningens stadgar och resultatrapporten publiceras på föreningens informationssida
www.gardabrygga.se
- Mötesdeltagarna beslutade att föreningens stadgar skall publiceras på hemsida men
resultatrapport skall inte finnas på hemsida.
c) I kallelsen till årsmötet och på hemsidan anges sista dag för inlämnande av motioner till
årsmötet.
- Motioner skall vara inkomna senast 1 juni enligt stadgar. Mötesdeltagarna beslutade att
detta inte skall ändras.
d) Kallelse skall vara medlem tillhanda senast 14 dagar före sista dag för inlämnande av
motioner.
- Kallelse distribueras enligt stadgar senast 10 dagar före mötet. Mötesdeltagarna beslutade
att detta inte skall ändras.
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6. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret
Inom några veckor kommer asfaltering av Strandvägens norra del samt Gamle Vårdsvägen att
utföras. Tidigare asfaltering av Bergsvägen som bekostats av fastighetsägarna kommer att
regleras. Asfaltering av Gothards väg och Christmansvägen planeras till år 2011.
7. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer
Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode.
8. Beslut om medlemsavgifter
Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift.
Mötesdeltagarna anser att problem med sena inbetalningar av årsavgifter skall hanteras med
100kr i påminnelseavgift.
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av styrelseordförande
Christer Lysell väljs till ordförande
Magnus Hagman väljs till sekreterare
Anette Regelbom väljs till kassör
Carina Sjöholm väljs till ledamot
Roland Pettersson väljs till ledamot
10.Val av revisorer och valberedning
Ingemar Engström och Magnus Lindeberg väljs till revisorer.
David Gustafsson och Birgitta Odelstierna kommer att frågas om att sitta kvar som
valberedning.
11.Övriga frågor
a) Planerade arbeten för vägunderhåll och asfaltering togs upp under punkt 6.
Styrelsen ombeds att undersöka om statsbidrag kan lämnas. Kontakt tas med REV
och asfaltsentreprenör i denna fråga.
b) Styrelsen ombads att undersöka hur dränering är utförd vid Strandvägens ände mot
badstrand.
c) Pottlagning behöver utföras på Gothards väg.
d) Parkering skall normalt ej ske på vägarna. Får endast ske vid speciella tillfällen.
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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 Inger Wallmark. Inger lämnar därefter vidare till ordförande Christer Lysell.
Protokoll läggs därefter in på hemsida. Papperskopia kan hämtas hos Christer Lysell.

Mötet avslutas
Roland Pettersson avslutar mötet.
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