Sunds Vägsamfällighet
Sundsandvik

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2009
Tid och plats: Högås församlingshem den 27 juni klockan 10.00 – 11.15
Närvarande: Per Andersson för Högås-Sund 1:50, Lars-Olof Berg för 1:114, Björn Bergqvist
och Tina Bergqvist för 1:63, Christer Eriksson för 1:144, Mari af Geijerstam för
1:23, Mats Glansberg för 1:225, Arne Grahm för 1:135, Christer Gustafsson för
1:217, Margareta Henrikson och Bertil Josefson för 1:57, Per Jacobson för
1:120, Claes Jannerfeldt för 1:6 och 1:7, Elmer Kärrman för 1:178, Mikael Larsson för 1:71, Kjell Karlsson för Högås-Tånga 1:90, Lennart Kristensson för
Högås-Sund 1:132, Karin Larsson och Bertil Larsson för 1:130, Jan-Åke Mellberg för 1:22, Magnus Polhem för 1:48, Claes Rudebeck för 1:61, Märta Strömberg för 1:90 samt Lennart Thorell
1)

Ordförande Bertil Josefson öppnar mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2)

Dagordningen för mötet antogs.

3)

Till ordförande för mötet valdes Bertil Josefson och till sekreterare Elmer Kärrman.

4)

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Karin Larsson och Jan-Åke
Mellberg.

5)

Mötet befanns vara kallat i rätt tid och på rätt plats.

6)

Justering av protokollet skall ske den 3 juli kl. 18.00 hos Elmer Kärrman.

7)

De närvarande ropades upp enligt anteckning härovan.

8)

Ordföranden lade fram debiteringslängden och denna fanns tillgänglig under mötet. Debiteringslängden godkändes av årsmötet.

9)

Kassören, Arne Grahm, redogjorde för räkenskaper och kassarapport, vilka lades till
handlingarna med ett godkännande.

10) Av styrelsen avgiven verksamhetsrapport godkändes och lades till handlingarna.
11) Revisorernas berättelse föredrogs och lades med ett godkännande till handlingarna.
12) Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsårets förvaltning.
13) Mötet godkände av kassören framlagt förslag till budget för nästa verksamhetsår.
14) Årsmötet beslutade att ingen utdebitering skall ske.

15) Till ledamöter för en mandattid om två år valdes Arne Grahm och Mikael Larsson.
16) Till suppleanter i styrelsen valdes Lennart Thorell för två år och Christer Eriksson för ett
år.
17) Till revisorer för ett år omvaldes Per Andersson och Mats Glansberg. Till ersättare omvaldes Tomas Gröning och nyvaldes Tobias Lundqvist.
18) Årsmötet anvisade oförändrat 5 000:- för kostnadsersättning till styrelsens funktionärer.
19) Till valberedningen omvaldes Lennart Kristensson, sammankallande, Lennart Engelin
och Bertil Larsson.
20) Information och av stämman till styrelsen hänskjutna frågor
Elmer Kärrman redovisade de kontakter som han på styrelsens uppdrag har haft med
Uddevalla kommun och med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Årsmötet godkände att
samfälligheten gör en framställning till länsstyrelsen om att hastigheten på de delar av
vägen där hastigheten är begränsad till 50 km/tim sänks till 40 km/tim. Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om ytterligare åtgärder kan vidtas för att
dämpa hastigheten.
21) Övriga frågor
Vid diskussion framkom att siktförhållandena vid utfarten vid Hälle torg är otillfredsställande vad gäller den norrifrån kommande trafiken och att för vägen gällande parkeringsföreskrifter inte respekteras. Styrelsen fick i uppdrag att verka för att sikten vid utfarten förbättras och att informera via hemsidan om vilka regler som gäller för parkering
längs vägen Framfördes önskemål om översyn av överskottsgrus efter asfaltering jämte
svaga dikeskanter och snöröjningsrutiner.
Från Hafstens Camping uttrycktes stor tacksamhet för god framkomlighet och säkerhet
vid utfart från campingen.
22) Ordförande Bertil Josefson avtackades med blommor och förklarade årsmötet avslutat.
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