
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED GARNVINDANS
VÄGFÖRENING I SKEPPLANDA

Tid Måndagen  den 18 Maj 2009  kl. 19:00

Plats Skepplanda bygdegård 

Närvaran. Se Bilaga

1 . MÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande Daniel Pålsheden hälsade välkommen 
och förklarade mötet öppnat.

2 . KALLELSENS GODKÄNNANDE
Mötet förklarades stadgemässigt utlyst.

3 . DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE
Förslag till dagordning föredrogs och godkändes.

4 . VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Till att leda föreningens årsmöte valdes Daniel Pålsheden.

5 . VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Till sekreterare för årsmötet valdes Tommy Gustafsson.

6 . VAL AV 2st PROTOKOLLJUSTERARE
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Göran Svensson och
Göran Johansson.

7 . STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSER
Styrelsens berättelse över verksamhetsåret 2008-2009 föredrogs av
ordföranden och godkändes av årsmötet.
Revisorernas berättelse föredrogs av Lars Grundberg och
godkändes av årsmötet.

8. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året och den tid revisionen omfattar.



9. ÅTGÄRDSFÖRSLAG 2009-2010
Sedvanlig vinterväghållning samt sandupptagning utförs.
Lagningar av asfalterade ytor utförs vid behov.
Kantklippning utmed diken genomförs 2 gånger under året.
Slamsugning av rännstensbrunnar utföres vid behov.
Klippning av grönytor samt jämna till grönytor
Göra klart gångbana längs Odalvägen till Skepplandavägen.

10. MOTIONER TILL ÅRSMÖTET
Inga inkomna 

11. ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN OCH REVISORER
Årsmötet godkänner en oförändrad ersättning

12. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET SAMT
DEBITERINGSLÄNGD
Budgeten baseras på ett uttag om 1100kr/andel och fastslogs av
årsmötet.

13.VAL av 
a)  Ordinarie ledamöter för 2009-2011 omvaldes 
Thomas Svensson och Christer Norberg.
b) Styrelsesuppleanter för 2009-2011  omvaldes 
Dan Bodin och Krister Öhman. 
c) Revisor för 2009-2011  omvaldes Wivi Kollén.
d)  Revisorssuppleant för 2009-2011 omvaldes Owe Mellander.

14. VAL AV NY VALBEREDNING
Till valberedning omvaldes Tom Braaten och Magnus Christensen. 
  
15. ÖVRIGA FRÅGOR

* En brunn på Ekenäsvägen fungerar ej som den ska,Styrelsen
kollar med kommunen om ritningar för att se vilken åtgärd som
är bäst.
* Angående Odalvägen och de tunga transporterna till sim och
idrottshall samt panncentralen önskas att man går på kommun
och gbg:s energi om en alternativ väg för dessa.
*Daniel redogjorde för utvecklingen av gångbana samt
övergångställe vid Arnes väg – Gustafs väg. Då det planeras en
utbyggnad med lägenheter på gamla prästgården komer detta att
tittas över samtidigt av kommunen och alla inblandade.



 16. MÖTESPROTOKOLLETS TILLKÄNNAGIVANDE
Årsmötet beslutar att årsmötesprotokollet skall finnas tillgängligt 
på biblioteket, föreningens hemsida och hos sekreterare efter det att
det justerats.

17. MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.



Bilaga


