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Protokoll, fört vid sammanträde med
styrelsen för Åshammars vägförening
Tisdagen 29 September 2009 kl 18.00

§1
Mötets öppnande
Ordföranden Tyrone Andersson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§2
Närvarande
Ordförande
Ledamöterna

Tyrone Andersson
Jan Åkerberg
Hasse Andersson
Kjell Olofsson
Patrik Gyllenskepp
§3

Dagordning för mötet
För mötet godkändes följande dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Närvarande
§3. Dagordning
§4. Val av funktionärer för mötet
§5. Föregående protokoll
§6. Rapporter
- Ekonomiskt läge
- Beslut från vägverket ang driftsbidrag för 5 år framåt
- Möte med Sandviken Energi ang dammar/broar
- Vägnamnskyltar
- Obetalda medlemsavgifter.
§7. Inför årsmötet
- Tid och plats samt utlysande av årsmötet
- Årsberättelse från styrelsen
- Revisorernas granskning
§8.Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för budgetåret 2009-2010.
§9.Styrelsens förslag om ersättningar till styrelse och revisorer.
§10 Valfrågor
- Valberedningens arbete med att finna ny ordförande och
ny sekreterare.
§11 Övriga frågor
§12 Mötets avslutande
§4
Funktionärer för mötet
Till ordförande för mötet valdes Tyrone Andersson
Till sekreterare för mötet valdes Kjell Olofsson.
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Till att justera protokollet valdes jämte ordföranden Tyrone Andersson även Jan Åkerberg.
Justering av protokollet sker i anslutning till årsmötet.
Därefter hålls protokollet tillgängligt hos Kjell Olofsson, Torggatan 34C, Sandviken samt
publiceras på föreningens WEBB-plats.
§5
Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 14 April 2009 lästes igenom.
Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
§6
Rapporter
1. Avstämning ekonomi
Föreningen har fn. 432.445 kr på sitt konto.
Kända uppskattade utgifter före nästa utdebitering för avbetalning lån, väghyvling,
mm 50 - 60.000:Tillgängligt för sommarunderhållsåtgärder ca 250.000 + mervärdeskatt.
2. Möte med Sandviken Energi ang. dammar/broar 4 Juni 2009, rapport från Hasse
Andersson
Sandviken Energi tar på sig tätning av dammvallarna. Pga höga vattenflöden har detta
arbete ännu inte utförts. Röjning av buskar samt borttagning av mossa utförs av
Vägföreningen.
Beslut

Jan Åkerberg röjer bort buskarna (med annan person närvarande).
Hasse Andersson undersöker vem som har mobil högtryckstvätt
och beställer borttagning av mossa mm.

3. Gatunamnskyltar
Hasse och Janne har inventerat skadade och saknade vägskyltar.
Beslut: Vi inväntar till nästa år bed beställning av ny skylt.
4. Obetalda medlemsavgifter
Obetalda medlemsavgifter har lämnats till kronofogden.
Bakfallsvägens Väghållningsföretag och Övre Åttersta Vägförening har obetalda
medlemsavgifter från tidigare år.
Beslut: Föreningarna uppmanas att antingen betala medlemsavgifterna eller att
inkomma med ansökan om avgiftsbefrielse till årsmötet.
Patrik kontaktar vägföreningarna angående detta.

Styrelsemöte Åshammars vägförening 2009-09-29

3(3)

§7
Inför årsmötet
Styrelsen föreslår att årsmötet hålls Torsdag 22 Oktober 2009 kl 19.00 i ÅIK:s klubbstuga.
Patrik ombesörjer annonsering i Gävletidningarna, anslag på 3-4 anslagstavlor samt
publicering på föreningens hemsida.
Styrelsens verksamhetsberättelse för året 2008-2009 upprättades och undertecknades av
styrelsemedlemmarna.
Patrik redovisar bokslutet för revisorerna och inhämtar deras rapport.
§8
Förslag till inkomst och utgiftsstat för budgetåret 2009-2010
Patrik har beställt debiteringslängd från lantmäterienheten, Sandvikens Kommun.
Debiteringslängden förvaras hos Patrik fram till årsmötet.
Beslut

Styrelsen beslutade att föreslå oförändrad utdebitering (0,55 kr/andel)
för budgetåret 2009-2010.
Patrik upprättar detaljbudget före årsmötet.

§9
Förslag om ersättning till styrelse och revisorer
Beslut

Styrelsen beslutade att föreslå oförändrade arvoden till styrelse och revisorer.
§10

Valfrågor
Beslut

Kjell Olofsson kontaktar valberedningen för att höra vilka förslag till ny
ordförande och ny sekreterare som finns.

§11
Övriga frågor
Inga övriga frågor vid mötet.
§12
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat

_________________________________
Kjell Olofsson, Sekreterare
Justeras

__________________________________
Tyrone Andersson

_______________________________
Jan Åkerberg

