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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 sekreterare  

    Magnus Hagman väljs till sekreterare. 

 

3. Val av två justeringsmän  

    Thorstein Fagerhaug och Gittan Sandelin väljs till justeringsmän. 

 

4. Frågan om stämmans utlysande 

    Kallelse har distribuerats med post och alla ser sig behörigt kallade. 

 

5. Framställning från styrelsen 

    Förslag till asfaltering av större delen av återstående grusvägar antogs vid ordinarie årsmöte 

    den 31 juli 2011 genom finansiering via banklån. Då presenterades en kalkyl med ett lån på 

    500.000:-.   

    Då anlitad konsult i vägbyggnad anlitats har han konstaterat att förbättring av dränering bör 

    utföras. Detta innebär ökade kostnader och erfordrar ett lån på upp till 700.000:-.  

    Kalkyl med amorteringstid på upp till 5 år och bibehållen årsavgift för medlemmarna 

    redovisades. 

    Röstning utfördes med fråga om vägarbetena skall utföras med dessa nya förutsättningar. 

    9 medlemmar röstade för och 0 medlemmar röstade emot. 

    Styrelsen påbörjar låneansökan och upphandling av vägarbeten med dessa förutsättningar. 

 

    Enligt ordinarie årsmöte den 31 juli 2011 så framfördes att sättningar på Ölmanäs Björkväg  

    medför stora vattensamlingar vid kraftigt regn. Styrelsen tittar även på detta för ev åtgärder i 

    samband med de nu beslutade vägarbetena. 
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6. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande 

    för medlemmarna. 

    Magnus Hagman upprättar protokoll och lämnar till justeringsman Thorstein Fagerhaug som 

    därefter lämnar vidare till Gittan Sandelin. Gittan 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. 

 

 

 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

Magnus Hagman   Christer Lysell 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

Gittan Sandelin  Thorstein Fagerhaug 

 


