Protokoll från Löknäs Vägförenings årsmöte lördagen den 13 juni 2009
1.
Calle Hallberg valdes till mötets ordförande.
2.
Martin Olsson utsågs till sekreterare för mötet.
3.
Dagordningen godkändes.
4.
Två justeringsmän utsågs: Lars Ellström och Eva Schlyter.
5.
Ordföranden gick igenom föreningens förvaltningsberättelse med de åtgärder som utförts
under 2008:
Dammbindning
Klippt diken
Akuta åtgärder
Rensat mittremsor
Vinterunderhåll
6.
Eva Ringman gick igenom resultat- och balansräkningen för föreningen. Hon poängterade att
obetalda räkningar uppgick till 18 000 kronor och är ett stort problem för föreningen (mycket
p g a att ägarbyten inte meddelats föreningen).
7.
Gunnar Lundqvist (revisor) gick igenom revisionsberättelsen.
8.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
9.
Den inkomna motionen återremitterades till styrelsen för vidare behandling.
10.
Mötet beviljade en höjning av årsavgiften till 200 kronor per andelstal för verksamhetsåret
2010 (400 kr för obebyggda fastigheter, 1 200 kr för fritidsfastigheter, 1 800 kr för
permanenta fastigheter).
11.
Budgeten för 2009 presenterades av Eva Ringman.
12.
Mötet beslutade att Calle Hallberg och Ingalill Högman väljs om till styrelseledamöter för en
tid av två år och att Eva Schlyter väljs in till styrelsen också för en tid av två år. (Evas
uppgifter kommer att vara kassörens.)

13.
Calle Hallberg utsågs till föreningens ordförande för kommande verksamhetsår.
14.
Till styrelsesuppleant för en tid av två år utsågs Roine Blomdahl.
15.
Gunnar Lundqvist utsågs till revisor för en tid av två år.
16.
Till revisorssuppleant utsågs Anneli Svensson för en tid av två år.
17.
En ny valberedning utsågs: Göran Eriksson och Karl Erik Rydberg.
18.
Övriga frågor:
1. Christina Gustavsson informerade om att de skaffat hästar.
2. Bibi Lindroth påtalade att dikena borta vid ena sidan av Löknäsvägen måste dikas om.
3. Problem med översvämningar på vändplanen vid Svartviken påtalades.
19.
Eva Ringman avtackades för mer än 10 års arbete i föreningens tjänst.
20.
Mötet avslutades och datum för nästa årsmöte bestämdes till lördagen den 19 juni 2010 kl
10.00 (lördagen innan midsommarhelgen).

-----------------------------------------Calle Hallberg
Justeras:

-----------------------------------------Eva Schlyter

---------------------------------------Lars Ellström

