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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 två justeringsmän 
Magnus Hagman väljs till sekreterare.  
Henrik Egerdal och Jarl Bergkvist 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 
Anbudsförfrågan för asfaltering av Strandvägen kommer att skickas inom kort. 
Prioritering för den närmsta tiden är enligt följande: 
1a) Strandvägen från Hallavägen till stranden. 
1b) Strandvägen söderut (halva är redan asfalterad) 
1c) Strandvägen norra delen. 
2.) Gamle Vårdsvägen 
3.) Gothards väg 
4.) Ev Tångvägen 
Lagning av Hallavägen skall utföras i samband med iordningställande av Strandvägen. 
 

7. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer 
Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode. 

 
8. Beslut om medlemsavgifter 

Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift. 
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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. 

 
b) Underhållsarbeten för vägrenar. Viktigt att vägrenar sköts av samtliga medlemmar.  
    Om inte detta hålls efter, innebär det stora kostnader för röjning. 
    Birger Svensson framförde att vägföreningen måste informera om detta på hemsida samt i  
    samband med utskick av kommande medlemsavgift.  
    Vägföreningen får åtgärda det som behövs. 
 
c) Individuellt uppsatta väghinder t.ex. blomlådor skall utföras i samråd med grannar och  
    med hänsyn till att större och tyngre fordon t.ex. brandkår och sopbil kan komma förbi  
    utan att skada vägkropp vid sidan av vägen. 
    Om väghinder monteras skall det vara 3m fri väg samt 10m mellan hinder. 
 
d) Tidpunkt för inbetalning av årsavgift. 
     Avgifter inbetalas idag i slutet av perioden som sträcker sig från maj till april. 
     Stämman menade att avier kan skickas ut omgående men anges att sista betalningsdag är 
     den 28 februari för innevarande år. 
 
e) Magnus Hagman tar fram karta över vägföreringens vägar och lägger in på hemsida. 
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12. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande 

för medlemmarna. 
Magnus Hagman upprättar protokoll inom 1-2 veckor och lämnar till justeringsman Henrik 
Egerdal som därefter lämnar vidare till Jarl Bergkvist. Jarl lämnar därefter vidare till 
ordförande Christer Lysell.  
Protokoll läggs därefter in på hemsida. Papperskopia kan hämtas hos Christer Lysell. 

 
 
Mötet avslutas 
Christer Lysell avslutar mötet. 
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