Dagordning ftir arsstiimman Åshammars vägförening 2010

$1

Mötets öppnande

$2

Val av ordftirande frir stämman

$3

Val av sekreterare för stämman

$4

Val av 2

$5

Godkännande av kallelsen
hemsida.)

$6

Närvarande vid stämman. (Särskild lista.)

$7

Styrelsens verksamhetsberättelse. (Se bilaga 1)

$8

Revisorernas revisionsberättelse (Se Bilaga 2)

$9
$ 10

Ansvarsfrihet för styrelsen

$11

Förslag till inkomst- och utgiftsstat fM 2AI0-2A11 samt debiteringslängd (Se
bilaga 3)

$12

Val
Val
Val
Val

$13

val av 3 st

$14

Val av 1 st revisor av 2 är
Val av 2 st revisorsuppleant av

st

justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

till mötet. ( Bägge lokaltidningama

samt föreningens

Ersättning till styrelse och revisorer.
Ordf. 3500 kr, kassör 6000 kr, sekreterare 2500 kr, vägfogde 3000+750 kr.
vice vägfogde23A0+750 kr, revisorer 750 kr, sammanträden 750 kr, och
timersättning 250 kr.

av styrelse och suppleanter till styrelse
av ordförande av 2 är.
av styrelseledamot av 2 är
av 3 st suppleanter till styrelse av I är

till valkommitö av I år
1 år

$15

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. (Vägfrågan
kring industriområdet (Bakfallsvägen och Kylsvägen)

$16

Övriga frågor

$17

Meddelande om tid och plats när stämprotokollet är tillgängligt. Finns
tiltgängligt 2 veckor efter stiimman på Äshammars vägförenings hemsida.

$19

Stämman avslutas.

Årsstämma Åshammars vägfiirening

2lrc-fi-27

Närvarande
Enligt bifogad lista (bil

l)
$1

Mötets öppnande
Ordforande filrklarade mötet öppnat.

$2
Val av ordfiifande fiir stämman

Till

ordflorande lor stämman valdes sittande ordflorande, Yngve Andersson

$3
Val av sekreterare ftir stämman
Valdes Lars-Håkan Leckström att fora dagens protokoll.

$4
Val av två iusterinesmän att iämte ordfiirande iustera dasens protokoll
Stämman valde Stig Brodin och Peter Brodin att jämte ordforanden att justera protokollet.

$5
Godkiinnande av kallelsen till stämman

till stiimman har kungiorts i bägge lokaltidningarna samt på öreningens hemsida.
Stämman hade inget att erinra, varfor kallelsen därmed utgått i laga ordning.

Kallelse

$6
Stvrelsens verksamhetsberättelse (bil 2)

Ordörande läste upp verksamhetsberättelsen.
Innehållet fiiranledde inga frågor.

$7

Revisorernas revisionsberättelse {bil 3)
Ordfiirande läste upp revisionsberättelsen.
Till protokollet bifogas resultat- och balansräkning (bil 4).
$8

Ansvarsffilet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet

filr det gångna verksamhetsåret.

$e

Framställninsar från stvrelsen eller motioner från medlemmarna. Väsfråsan kring
indu$(riområdet (Bahfallsväsen ogh Kylsväeen).
Styrelsen presenterade ftirslag till lösning av vägfrågan kring industriområdet. Förslaget
framgår av bil 5. Efter diskussion beslöt stämman att bordlägga frågan.
Styrelsen fick även i uppdrag att hemstiilla hos Sandvikens kommun att initiera ett möte med
samtliga parter i frågan.
Inga motioner hade inkommit.
$10

Rapporter
$

ll

Ersättnine till stvrelse och revisorer
Stämman beslutade, på styrelsens forslag, att arvoden for styrelseledamöter och revisorer tills
vidare skall utgå med:
Ordforande 3500 kr/år
Kassör 6000 kr/år
Seketerare 2500 kr/år
Vägfogde 3000 kr/ år + 750 kr/år (avser fast bilersättning)
Vice vägfogde 2300 kr/är + 75A Y*/är (avser fast bilersättning)
Revisorer 750krlär
Sammanträden 750

kr/tillfiille

Fönättning 250 krltimme

$12
FörFlae ti4 inkomst- oc4 uteiftsstat ftir 2010-2011 samt deFiterinssläned
Stämman fastställde forslag
utdebitering 55 öre/andel.

till utgifts-

och inkomststat

ör

2010-2011 (bil 6) samt

$

13

Val av stvrelse och sunnleanter till stvrelse
På valkommittdns lorslag valdes:

Till ordftirande på två år Yngve Andersson
Till vice vägfogde pätväår Jan Åkerberg
Till suppleanter på ett år:
Benny Bladin
Bo Löfvenmark
Tommy Norin

$14
Val av valkommitt6 på ett år

Till valkommittd valde stiimman:
Uno Hedlund (sammankallande)
Aage Hansen
Stig Brodin

$16
Val av en revisor nå två år sam{ två revisorssuppleanter på ett år

Till revisor på två år valdes Ame Piipola
Till revisorssuppleanter på ett år valdes:
Uno Hedlund
Juha Maunonen

$17

övrisa fråeor
Från medlemmar anmärktes på att kantskärningen utmed framfor allt Bakfallsvägen inte var

korrekt gjord.
Frågan om vägskyltar kunde besvaras med att det är årgärdat.

Skrivelse angående sik har utgått.
Frågan om de lutande lampposterna skall tas upp med Energiverket.

Medlemmar med eget fdretag tog upp frågan om momsavdrag. Styrelsen skall utreda vad som
gäller.

$ l8

Avslut4ine
Förklarade ordforande mötet avslutat.

Yngve Andersson
Ordfiirande

Justeras:

w

Stig Brodin

?ltuW^
Peter Brodin

Vid protokollet

Lars-Håkan Leckström
Sekreterare
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2009-20

l0

111Sida

Of-

Åshammars vägförenings styrelse har hållit 9 protokollforda styrelsemöten.
2 möten har hållits med Sandvikens kommun angående vägfrågan kring industriområdet.
Underhåll av vägar år giorda med lappning av hål i vågbanan. Den undermåliga Kylsvägen
och del av Bakfallsvägen har gammal asfalt rivets upp och vågen ftirstårkts med nytt barlager
och i nuvarande skick är dessa vägar grusväg.
Farthinder iir utsatta efter Persbackavägen av fastighetsägarna. De har taglt på sig att sköta
dessa farthinder. Och innan vintersåsongens början ta bort dessa.
Styrelen har forhandlat med Bakfalls vägförening och Öwe Åtterstas vägftirening angående
.riattning som var upptagen på sista årsmötet $11. Om befrielse av avgift.
I ftirhandlingen kornparterna örrerens att betalningen åndras från befriande till att de betalar
50% av summan Dvs. 30106,50 kr tillsammans-

Vägföreningen har sagl upp avtalet med Inge Ljung angående vintervåghållningen enligt
gållande kontrakl.
3 st anbud har kommit in om våghållningen forkommande säsonger.
Sfyrelsen har beslutatattfrtr de 3 nårmaste åren skall Fredrik Ljunggren med traktor med
viftplog sköta snönijningen. På så sått skall vi slippa extra debitering av undanfraktande av
snö.

Sandning kommer att skötas av Rolf Kvist
Sndredskap som vägföreningen tidigare har ägt har avyttrats. Styrelsen anser att
vägföreningen inte skall halla dessa redskap åt entreprenören.
Åstrammari vagfiirening, öwe Åttersta vågförening och Bakfalls vägfiirening har varit
delägare i dessi redskap. Pengarna har fordelats mellan dessa vägfiireningar efter ågandeskap.

Oktober 2010
Styrelsen for Åshammars Vägforening

Yngve Andersson
Ordftirande

Patrik Gyllenskepp
Kassör

Hans Andersson

Jan Åkerberg
Vice vägfogde

vågfogde

Lars-Håkan Leckstrom
Sekreterare
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Revisionsberättelse

.-

Undertecknande, av Åshammars vägforening utsedda revisorer {iir granskning
av ftireningens råikenskaper och ftjrvaltning ftir tiden 2009-06-:O-ZOt0-07-0[
ffir efter fullgiort uppdrag avge ftiljande berättelse:
Räkenskapema åir ftirda med ordning och reda , samtliga inkomster och
utgiftsposter vederbörligen verifi erade.

Beträffande det ekonomiska resultatet av årets verksamhet och den ekonomiska
ställningen håinvisar vi till den uppräftade kassatablån och balansräkningen.
Undertecknade ret'isorer hat tagit del av protokollen från stv'relsen
sammanträden och mot styrelsen beslut och handlande har I'i inget att erinra.
Då anledning till anmåirkning icke fiirefinnes, fär vi hemställa atr såväl sf1'relsen
som kassör beviljas full ansvarsfrihet fbr den tid revision omfattas.

fuhammar den 2010-10-14

h

Lars

2010-10-15

"'

Äshammars Våigftirening

Balansrapport
Räkenskapsarets börj an : 09-07-0 I
Resultatenhet: Hela fiiretaget
Period: 09-07-01 - 10-06-30

Utskriveh 10-09-20
Senaste vemr:
A49

Prelimintir

Omsättningstillgångar
Fordringar

l5l0
S:a Fordringar

48 518,00

30 23 1,50
30 23 1,50

-18 286,50

Kassa och bank

l9l0

S :a

t 42s34

-499,00

S:a Kassa och bank

459 507
460 932,80

269 330,33
268 83i,33

926,30
728 837.83
729 764,13

Omsättningstillgangar

509 450,80

250 544,83

7

509 450,80

250 544,83

759 995,63

-tt1253.72

0.00

-rn

2s3,72

0,00

-111253,72
-111253,72

-425

000,00
920,00

Kassa

S:A TILLGÅNGAR

59 995,63

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

209t

Balanserad vinstlftirlust

S:a Eget kapital

(

Långfristiga skulder

2300
2330

Kortfristiga skulder
2400

Swedbank
checkrrikningskredit
Lan

Lan Swedbank

2510

Skatteskulder
26tt
Utg moms {tirsäjning 25% sr
27 lA
Personalens källskatt
2890
Övr kortfr skulder
S :a Kortfristiga skulder

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERAKNAT RESULTAT*

(
.:
{._

I

*'I.

t0

-l

100

000,00
0.00

-32j 000,00

I

970.00

12,00

0,00

12,00

662,55

-l 750,58
-t 3l t,03

8 911,97

813,13

l5 988,50

I

-3124,t6

604,00
0,00

27 592,50

24 832,92

I542,39

33 375,31

.509 450,80

r08 542,39

-400 908,41

-17

I

-17

Åshammars Vägliirening

Resultatrapport
Riikenskapsarets början : 09-02-0 I
Resultalenhet: Hcla ltiretaget
Period: 09-07-01 - l0-06-30

Preliminär

Sida:
I
Utskrivct: l0-09-20
Senaste vernr:
A4g

Rörelsens intäkter och lagerfttiändring

Perioden

Ncltotrmsättning

3051
3710
3720
3740

Metilemsavgiller

Kommunalibidrag
'
Starliga bidrag
öresutjamning

*"nnort

t,u

514 573,83
65 586,00
58 984,00

639 149,97
S:a Rörelseintäkter och lagerförtindrrr:g

orv

t4e'Y /

kostnader

Rörelsens

Råvaror och fiimödenheter mm

4010
4t30

Inktip materiel och varor

4t36
4140

Av viirpnår
å,'J:iXX,;;'"'"*
plosrlin;,s sknrrninc
skotrning

Riiininp

4r5o

l'åfilfl*

-22 l3l,0A
-10 875,00

-2 812,5A
-15-3 125,66
-204 606,50

Bruftovinst
434 s43,41

Övriga externa kostnader
57

l0

Frakt och transport
Kontorsmaterial

6l t0
6221
622s
6227
6250
6320
6350
6570
S:a

Dom?inkoslnad
Annonskostnad
Fastighetsägareutredn ing

Porto

Medlemsavgifter
Kundlörluster
Bankkostnader
extema kostnader

-1762,5A

-r

064,00
-298,7s
-l 064,00
-t 775,00
-2 020,00
-l 410,00
8,00
-l 289,00
-10 675.25

Personalkosfnader
7010

Arvoden

70tt

Mötesarvoden
Konsultationsarvode

7020

7330

Brlcrsärtningar

-16 360,00

-22 560.00

-l625,0t1

S:a Personalkostn

-42 04s,00
S:a Rörelsens kostnader

inkl

.åoar;;;
-257 326,7s

Rörelseresultat fiire aurt rivninga,
38t 823.22
Rörelseres ultat

.n*iivstrilli$?

Rörel seresultut

r,ir*

381 823,22

r*@
381823.22

Resultat från finansiella investeringar
Rtintekostnader och liknande resultitposter
8400
Råintekostnader
S:a RaintekostnuO"r
S ;a

oit

nGanae r"rl*utport",

-22 736.00
-22 736,00

Resultat fran finanJi"ttuGuerte.l.,g*

Resultat*ft"rfinu*ffi

-22 736,00
359 087,22

Resu

ltat ftire

bokst

utsOirp*itCI*tlil
359 081.22

Resultat ftire skafr

,T

t) t f
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Befintliga vägar
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FöRSLAG TILL

Ånrr

rNKoMsr- ocH urGrFTsrAT FöR vERKSAMHETS-

2010-2011

Inkomster
Behållning från föregående år
Utdebitering 746134 andelar x 0,55 (normal utdeb 990:-)
Uthyrning andel i internetplats
Statligt bidrag
Kommunalt bidrag
Summo

728.837:41.0.373:
2.700:.-

59.000:65.500:7.266.474: -

Utaifter
Sommarunderhåll

Vinterunderhåll
Arvoden och löner
Skatter och bankkostnader
Porton
Diverse

Web-plats

Amortering av lån + ränta
Fondering
Summa

650.000:325.000:45.000:14.500:2.000:5.000:300:125.000:99.610:1.266.470: -
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'
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