
Hjulbäcks Vägförenings årsmöte söndagen den 13 maj 2018.
Närvarande:  23 st.

1.   Ordförande Erik Peters öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2.   Till ordförande för mötet valdes Erik Peters.
3.   Till sekreterare för mötet valdes Marianne Bengtsson.
4.   Göran Nilsson påtalade att enligt stadgarna skall handlingarna finnas tillgängliga
      tillsammans med kallelsen. Styrelsen tog åt sig detta o gav löfte om att bättra sig
      till nästa år. Därefter godkände årsmötet att mötet blivit i behörig ordning utlyst.
5.   Dagordningen godkändes.
6.   Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kerstin Furöstam och Jan Plars.
7.   Verksamhetsberättelsen för det gångna året godkändes.
8.   Kassör Mats O redogjorde för resultat-och balansrapporten som fastställdes
      och godkändes.
9.   Revisionsberättelsen lästes upp av Bengt Lasses och godkändes av årsmötet.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
11.  Disposition av resultatet godkändes.
12.  Styrelsens framställningar till årsmötet ang. Vägar, Grönområden och Ångbåts-
       bryggan lästes upp och diskuterades.
       Medlemsavgiften kvarstår på 60 kr per andel. Bebyggda fastigheter = 600 kr.
       Obebyggda fastigheter = 60 kr.
       Årsmötet godkände framställningarna.   
13.  Göran Nilssons motion ang. Gummesgattu. Frågan om vad som gäller med
       våra vägar, vår skyldighet kontra kommunens skyldighet togs upp.
       Erik informerade om att en viss del av Gummesgattu kommer att grävas ur och
       sen fyllas på med oljegrus av kommunen. Förhoppningsvis håller vägen en bra 
       tid framåt och blir i ett bra skick. 
       Klas S som representerar SF meddelade att de kommer att titta på hur de kan
       bidraga till kostnaden av reparationen av Gummesgattu.
       Sjuråkersvägen diskuterades hur vi ska göra i ordning den som resten av
       Siljansvägen.
       Lena Markussons motion ang. plogning av vägen ner mot badet, Magnus 
       försöker på bästa sätt att ploga vägen.
       Klas Sarens motion: Vägföreningen har ansökt om 6 st belysningsstolpar.
       Ansökan finns inlämnad till kommunen.
       Siljans strandstig diskuterades, förslag på att det skall finnas en orienterings-
       tavla om stigen uppsatt på en bra plats.
       Erik nämnde att han har lämnat in en ansökan till Leksand sparbank om bidrag
       till vår brygga.
14.  Beslutades att arvoden till styrelsen och revisorer behålls oförändrade från
       föregående år med indexuppräkning.
15.  Årsmötet godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
       debiteringslängd.

16.  Val:
       a) Till kassör omvaldes Mats Oscarsson på 2 år.
       b) Till sekreterare omvaldes Marianne Bengtsson på 2 år.
       c) Som suppleanter valdes Bosse Hagberg och omval på Maria Billtoft på 1 år.



17.  Till revisorer omvaldes Bengt Lasses och Gunnar Markusson på 1 år.
       Erik fick i uppdrag att prata med Jan-Ove Bergström ang. revisorssuppleant.  
18.  Till valberedningen omvaldes Kerstin Furöstam och Birgitta Claesson som
       är sammankallande.
19.  Erik informerade om vägföreningen i framtiden. Frågan bordlades tills vi får
       mer information från kommunen.
20.  Nya frågor: Klas S tog upp frågan om bommen vid Börtja vägen och ville att
       vägföreningen skulle tillskriva SF om att flytta fram bommen till första vändplan 
       Årsmötet gav Vägföreningen detta uppdrag.   
21.  Tid och plats för protokolljustering fastställes till tisdagen den 5 juni 2018
       hemma hos Marianne Bengtsson.
22.  Ordföranden tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                          Justerat den 5 juni 2018

…………………….                   ……………………..              …………………..
Marianne Bengtsson                   Kerstin Furöstam                    Jan Plars       


