Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2012-03-27 i Tolvforsgården
Mötet samlade 40 deltagare + 4 genom ombud. Av dessa var 39 röstberättigade

§1

Assar Fors öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Till ordförande valdes Robin Alfredsson.

§3

Till sekreterare valdes Lars Färdigh.

§4

Röstlängden med 39 röstberättigade fastställdes.

§5

Till justerare och rösträknare valdes Tomas Haag och Lars-Erik Hillbom.

§6

Beslutades att årsmötet varit stadge-enligt utlyst.

§7

Dagordningen fastställdes. Följande övriga frågor anmäldes:
-

Fråga om kommunens övertagande av vägskötsel.
Fråga om blomlådor.
Fråga om allmänna platser.
Fråga om trumma Utvandrarvägen.
Fråga om enskilda styrelsemedlemmars egna ageranden.
Fråga om Östermyravägen.
Fråga om vändplan Lingvallsvägen.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Assar Fors, varefter den
godkändes och lades till handlingarna.

§9

Revisionsberättelsen lästes upp av Kicki Larsson, varefter den godkändes och
lades till handlingarna.

§ 10

Heléne Hansson läste upp resultat- och balansräkningen för 2011 samt
redovisade styrelsens förslag till dispositioner. Resultat- och balansräkningen
fastställdes. Styrelsens förslag till dispositions-avsättning godkändes och
fastslogs.

§ 11

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 12

Styrelsens framställning nr 1 beträffande beräkningssätt för index,
ingångsvärden och debitering för virkes-transporter godkändes i sin helhet.
Styrelsens framställning nr 2 beträffande extra debiteringar för hästhållning
och andra företagsliknande verksamheter avslogs.

Styrelsens framställning nr 3 beträffande begränsat boggie-tryck på
Furängsvägen avslogs.
§ 13

Styrelsens förslag till budget, indextal och debiteringslängd för 2012 framlades
och diskuterades.

§ 14

Styrelsens förslag på 15.000:- kr i arvode till styrelse och revisorer för 2012
godkändes och beslutades.

§ 15

Verksamhetsplanen för 2012 genomgicks. Tomas Strand önskade att styrelsen
skall undersöka förslag till förbättring av trafikmiljön i Norra Åbyggeby till nästa
årsmöte.

§ 16

Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes och beslutades efter
omröstning med 27 röster för och 5 emot. Dock noterades att styrelsen bör
försöka ta bättre reda på kostnader för eventuellt lån på maximalt 400 tkr.
Styrelsens förslag till budget inkl. indexberäkning för 2012 godkändes och
beslutades. Vilket innebär ett inlösenpris för permanentboende om 12.500:- kr
och för fritids-boende 10.400:- kr samt en kostnad om 0,96 kr/kbm för
virkestransporter.
Den framlagda debiteringslängden för 2012 godkändes och beslutades. Vilket
innebär en utdebitering om 0,80 kr per andelstal.

§ 17

Vid val av styrelseledamöter beslutades först om val av ordinarie ledamöter
enligt valberedningens förslag. Vid därpå följande val av ordförande för ett år,
lade stämman fram ett annat förslag än valberedningen. Stämmans förslag
fanns dock ej med bland den nyss beslutade styrelsen, varvid stämman krävde
att tidigare val skulle göras om. Efter omröstning beslutades att göra om valen
från början. Därvid meddelade hela befintliga styrelsen att de hoppar av sina
uppdrag med omedelbar verkan. Efter att ha försökt, men misslyckats, att
bland deltagande medlemmar finna en komplett styrelse, beslutades att
ajournera mötet fr.o.m. denna punkt nr 17 i dagordningen t.o.m. punkt nr 22.
Beslut fattades om en extra-stämma tisdagen den 24 april 2012 för fortsättning
av dessa punkter. Det uppdrogs till valberedningen att försöka få fram
kandidater till posterna till detta möte. Beslutades också att den sittande
styrelsen kvarstår i sina uppdrag till denna extra stämma.

§ 18

Härefter avslutade ordföranden mötet.
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