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2022-03-16, 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 Anders Jonasson och Ejlert
Storm.
Beslutades att årsmötet var behörigt utlyst.
Den föreslagna dagordningen fastställdes.
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Kajsa Murro.
Med några kompletteringar lades berättelsen till handlingarna.
Henrik Ohlsson föredrog resultat- och balansräkningen.
I samband med föredragningen informerade Henrik om den utredning
som pågår på Samhällsbyggnadskontoret angående storleken på det
kommunala bidraget som föreningen får som i framtiden kan komma
att förändras. Innevarande år är dock oförändrat.
Anna-Karin Petrusson föredrog revisionsberättelsen med
rekommendation om att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ordföranden läser upp de särskilda insatser som föreningen har för
avsikt att genomföra under Verksamhetsåret 2022. Styrelsen har i sin
verksamhetsplan för avsikt, förutom löpande insatser att göra
särskilda insatser på följande vägområden:
- Del av Kyrkvägen
- Del av Trollsjövägen
- Del av Prostens väg
Vidare informerar ordförande om det VA-projekt Etapp 1 som pågår i
den norra delen, på den västra sidan om järnvägen. Det betyder att
föreningen ligger lågt med insatser på denna del.
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Styrelsen har tecknat avtal med kommunen som omfattar slitage på
vägar som de använder om 150.000 kr. Där de gräver i vägarna för att
lägga ner VA-rör återställer kommunen till fullo med ny beläggning.
Ingen motion har inkommit ordföranden informerar om möjligheten
att inkomma med motioner i god tid till årsmöte.
Två medlemmar har inkommit med önskan om att få kallelse och
annan information via mejl.
Ordförande lyfter åter frågan från förra årsmötet om vi kan ändra i
föreningens stadgar så att vi kan sända ut kallelsen till framtida
årsmöten elektronisk via e-post.
Den som lämnar e-postadressen ansvarar för ändring om så är
aktuellt (användandet av företagsadresser avrådes bestämt). Inför
införandet får medlem godkänna detta skriftligt via en blankett som
styrelsen kommer att ta fram.
Mötet ställde sig positiv till att ansöka om stadgeändringen som
innebär en övergång till användandet av e-post.
Årsmötet ställer sig bakom de nuvarande arvodena till styrelse och
revisorer.

Mötet godkände det till mötet utskickade budgetförslaget som
innebär en oförändrad utdebitering för verksamhetsåret 2022.
Ordförande informerade om gällande andelstal: exempelvis 1,5 för
fritidsboende och 3,0 för åretruntboende övriga andelstal finns för
andra verksamheter.
Varje andel är 350:Till ordinarie ledamöter på två år valdes Elenor Nordkvist, Leif
Törnqvist och John Hedlund
Till suppleanter för två år valdes Anna-Karin Petrusson och Per Norén
Till revisor för ett år valdes Mats Kaudern.
Till revisorssuppleant på ett år valdes Stefan Freij
Till valberedning för ett år valdes Camilla Swärd (sammankallande)
och Jon Lindroth
- En medlem informerar om att denne fått besked av
Samhällsbyggnadskontorets att detaljplan för Västra
Bodarnes östra sida om järnvägen kommer att på påbörjas
2023. Det innebär tills yttregränser på detaljplan är fastställda
gäller byggförbud på den östra sidan av järnvägen.
- Ordföranden informerar om lantmäteriförrättning efter
uppdelningen av Mossbergs stiftelse som fortfarande inte
klar.
- En medlem lyfter frågan om efterlydnad av trafikregler för så
väl stora som små. Kan styrelsen skicka ut grundläggande
regler i samband med utskick av medlemsavgiften?
- Med anledning av föregående punkt lyfts också frågan om fler
avskiljande linjer kan målas.
Stämmoprotokollet kommer att finnas till gängligt för justerarna
söndagen den 27 mars 18:00 i Dala.
Årsmötesprotokollet kommer sedan att hållas tillgängligt på
föreningens hemsida www.vbodarna.se .
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Ordförande tackade sedan deltagarna och förklarade årsmötet
avslutat.
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