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2019-03-27, 19:00 i Dala SK Mjörn, V:a Bodarne
Vägföreningens ordförande Henrik Ohlsson förklarade mötet öppnat.
Till mötesordförande utsågs Henrik Ohlsson.
Till sekreterare för mötet utsågs John Hedlund.
Till justerare av årsmötets protokoll utsågs Erik Cederbom och Stefan
Hult.
Beslutades att årsmötet var behörigt utlyst.
Den föreslagna dagordningen fastställdes.
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av John Hedlund. I
samband med denna punkt fattades beslut om att det ska skrivas in i
den lantmäteriförättning som upprättas av kommunen att:
vägföreningen inte ska vinterväghålla den nyanlagda gång- cykelvägen
vid Friluftsskolan. På så sätt är föreningen mer fri att fatta beslut om
punktinsatser av gång- cykelvägens behov av skötsel när så erfordras
Henrik Ohlsson föredrog resultat- och balansräkning.

Kassören Eleonor Nordkvist föredrog revisionsberättelsen med en
rekommendation från vår revisor Mats Kaudern att mötet beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

-

-

Ordföranden informerar om:
hur fiber ställer till det för vårt vägnät dvs på östra sidan om
järnvägen, dålig samordning inom kommunen medför att
vägar grävs upp vid olika tillfällen på samma vägavsnitt och
orsakar att styrelsens planering förskjuts.
Soldatvägen, vid skolan är ett sådant exempel och ligger i
planering för åtgärd när så är möjligt.
Örnuddensväg är en väg som väntat länge på att åtgärd och
som står på tur.
Trollsjövägen är en av de hårt trafikerade där åtgärd planeras
Vägavsnittet från kraftledningen och längst in på
Gräskärrsvägen.

-
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Smedsvägen behöver åtgärdas men oklarheter gör att den får
avvakta.
Ingen motion har inkommit ordföranden informerar om möjligheten
att inkomma med motioner i god tid till årsmötet.
Årsmötet ställer sig bakom de nuvarande arvodena.

Henrik föredrog styrelsens förslag till budget. Budgeten för 2019 får
ses som preliminär då man inte i förväg exakt kan veta hur mycket
kostnaden för vinterunderhållet kommer att bli. Budgeten för 2019
baseras på utgifter på 651 200 och intäkter på 685 000. Det betyder
att vi i så fall får ett överskott på 33 800. Föreningens tillgångar är i
dagsläget goda men styrelsen föreslår ändå en ökning av utdebitering
för 2019.
Årsmötet beslutade att utdebitering ska höjas från 300 per andel till
350 Det betyder att ett åretruntboende med 3 andelar får en
årskostnad för 2019 på 1050 koronor.
Till ordförande för föreningen valdes på 2 år Henrik Olsson
Till ordinarie ledamot på två år valdes Lennart Zackrisson
Till suppleanter på två år valdes Roman Marciniak och Kajsa Murro.
Till revisor på ett år valdes Mats Kaudern.
Till revisorssuppleant på ett år valdes Stefan Freij.
Till valberedning på ett år valdes Björn Dahlin (sammankallande) och
Jon Lindroth
-

-
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Fråga om stubbar som ligger vid Sommarrovägen kan tas bort
Henrik åker ut och kontrollerar vad som kan åtgärdas.
Fråga om saltning av vårt vägnät och specifikt Hagebacken.
Ordföranden påminner om att vi tidigare tagit beslut om att vi
ska vara restriktiva då det gäller vägsalt. Vägentreprenören
har fått i uppgift att lägga ut saltsäckar i våra sandlådor så att
fastighetsägarna själva kan salta om så måste göras.
Ordförande påpekar att saltningen bör undvikas i möjligaste
mån med tanke på djurens tassar.

Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på föreningens
hemsida www.vbodarna.se efter Söndagen den 14 april.

Ordförande tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet.
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