
HJULBÄCKS VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 26 MAJ 2019

Närvarande:    29 st          se bilagd lista

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.  Årsmötet godkände att mötet blivit i behörig ordning utlyst.
5.  Dagordningen godkändes.
6.  Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bosse Qvicker och Lasse Markus. 
7.  Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes av årsmötet.     
8.  Kassör Mats Oscarsson redogjorde för resultat- och balansräkning som fastställdes
     och godkändes.    
9.  Revisionsberättelsen lästes upp av Bengt Lasses och godkändes av årsmötet.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
11. Disposition av resultatet godkändes.
12. Styrelsens framställningar till årsmötet ang. Vägar, Grönområden, Ångbåts-
      bryggan lästes upp och diskuterades. 

      Betr. vägar föreslog Erik P att vi skulle invänta kommunens svar om Sjuråkers-
      vägen innan vi kommer överens med Siljansvägens samfällighet. Detta god-
      kändes av årsmötet.
      Lasse Markus påpekade att enligt Hjulbäcks Vägförenings stadgar § 2 ska 
      föreningen sköta samtliga vägar inom Hjulbäcks byggplaneområde. 
      Lasse Markus vill att man förhandlar med samma entreprenör som kommunen      

använder vid hyvling och skötseln av dikena.
      Årsmötet beslutade att hyvling och skötseln av dikena ska åtgärdas i sommar.
                                                                                                                           
      Önskemål om snöplogning av alla vägar i byn framkom på årsmötet och styrelsen
      fick i uppdrag att höra med den som för tillfälle plogar om han även kan
      ploga de vägar som inte plogas idag.   
      
      Ang. grönområden så läggs det till agendan  då samfälligheten, bystugan och   
      vägföreningen ska träffas för att diskutera strandpromenaden och dess skötsel.

     Medlemsavgiften föreslås att höjas till 80 kr per andel. 
     Bebyggda fastigheter =     800 kr. Obebyggda fastigheter = 80 kr. 
     Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 80 kr per andel.

     Styrelsens framställningar till årsmötet 2019 godkändes.
 
13. Motionerna som inkommit från Klas Saren lästes upp och även styrelsens
      ställningstagande på motionerna.



14. Beslutades att arvoden till styrelse och revisorer behålls oförändrade från
      föregående år med indexuppräkning.
15. Årsmötet godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
      debiteringslängd.
16. Val:
      a/ Till ordförande omvaldes Erik Peters på 2 år.
      b/ Till viceordförande omvaldes Sven Segerström på 2 år.
      c/ Till vägfogde samt ledamot omvaldes Magnus Högvall på 2 år.
17. Till revisorer omvaldes Bengt Lasses och Gunnar Markusson på 1 år.
18. Till valberedningen omvaldes Kerstin Furöstam och Birgitta Claesson som
      är sammankallande.
19. Nya frågor: En fråga om vem som är ansvarig att skotta bort snön framför   
      postlådorna kom upp och besvarades med att det är fastighetsägarens ansvar.

20. Tid och plats för protokolljustering fastställes till onsdagen den 12 juni kl. 11.00
       hos Marianne Bengtsson.

21. Ordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet: Justerat den 12 juni 2019

……………………..                            …………………….          ……………………
Marianne Bengtsson                             Bosse Qvicker                    Lasse Markus


