Hjulbäcks Vägförenings årsmöte lördagen den 6 maj 2017.
Närvarande: 23 st. Se bilagd lista.
1. Mötet öppnades av ordföranden Erik Peters.
2. Till ordförande för mötet valdes Erik Peters.
3. Till sekreterare för mötet valdes Marianne Bengtsson.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes Kerstin Lasses
och Mats Andersson
5.
6.
7.
8.

Godkändes att mötet utlysts i behörig ordning.
Beslutades att röstlängd för mötet är närvarolistan.
Verksamhetsberättelsen lästes och sedan godkändes av mötet.
Kassör Mats Oscarsson redogjorde för resultat- och balansrapporten.

9. Revisionsberättelsen lästes upp av Bengt Lasses och godkändes av
mötet.
10.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.
11.Beslutades att resultatet för 2016 överförs i ny räkning.
12.Inga motioner var inlämnade.
13.Styrelsens framställningar till årsmötet angående Vägar, Grönområden
Ångbåtsbryggan lästes upp av ordföranden och diskuterades. När vägar
diskuterades meddelade Erik att kommunen kommer att inspektera och
kontrollera hur man kan åtgärda ojämnheterna på Gummesgattu.
Frågan om 40/60 hastighet på Hjulbäcksvägen kom upp. Erik meddelade
att trafikverket tittar på detta i hela kommunen.
Ångbåtsbryggan där är Sven Segerström samordnare med hjälp av Putte
för att genomföra de åtgärder som behövs inom ramen för beslutad budget.
El kommer att installeras nere vid badplatsen och frågan om bryggan
kommer att få belysning kom upp och där svarade Erik att styrelsen tar till
sig denna fråga.
Frågan om belysningsstolpar och placering av dessa kom upp och
besvarades av Erik att styrelsen håller på att gå igenom detta och första
ansökan är inlämnad till kommunen.
Medlemsavgiften till vägföreningen är oförändrad, bebyggd fastighet 600
kr och obebyggd fastighet 60 kr.
Erik upplyste även att det var arbetsdag imorgon, söndag, samling vid
badplatsen kl. 10.00. Framställningarna godkändes.

14.Beslutades att arvoden till styrelsen och revisorer behålls oförändrade
från föregående år med indexuppräkning.
15.Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd
godkändes av stämman.
16. Val:
a. Till ordförande omvaldes Erik Peters på 2 år.
b. Till vice ordförande omvaldes Sven Segerström på 2 år.
c. Till vägfogde valdes Magnus Högvall på 2 år.
d. Som suppleant valdes Maria Billtoft på 1 år.
17. Som revisor omvaldes Bengt Lasses samt nyval på Gunnar Markusson
på 1 år som revisorsuppleant valdes Jan-Ove Bergström.
18. Till valberedning omvaldes Kerstin Furöstam och Birgitta Claesson,
som är sammankallande.
19. Övriga frågor. Frågan om inköp av nya trädgårdsmöbler togs upp. Erik
besvarade frågan att inventering av våra möbler skulle göras på
arbetsdagen. Erik upplyste om arbetsuppgifterna som skulle genomföras
på arbetsdagen, nytt räcke på bryggan, där det är trasigt,
trädgårdsmöblerna ska oljas in, krattas vid badplatsen.
Kerstin Dohren informerade om att kuren längs ut på bryggan kommer att
målas och Nils kommer att sätta upp en nysjökarta inne i kuren.
20. Tid och plats för protokollsjustering fastställdes till onsdagen den 24
maj 2017 hos Marianne Bengtsson.
21. Ordföranden tackade alla för ett trevligt möte och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet

Justerat den 24 maj 2017
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