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Protokoll fört vid årsmöte i Djurö-Högmalmarnas vägförening.
Tid:

2012-05-19 kl 10:00 – 11:30

Plats:

Klockargården Djurö

Närvarande: 30 medlemmar enligt lista

Ordföranden föredrog dagordningen vilken godkändes.
1. Val av mötesordförande

Sittande valdes.

2. Val av mötessekreterare

Sittande valdes.

3. Val av justeringspersoner

Pelle Carlson, Mårten Kronqvist.

4. Mötets behöriga utlysande.
(Mötet utlyst per E-post, Hemsida samt Post) Godkändes.
5. Verksamhetsberättelse
Slanguddsvägen: Förstärkning på utsatta ställen samt övrig tillsyn och förbättring.
Lillgärdsvägen: Planering för avstängning. Kontakter med myndigheter och andra.
Bergskogsvägen: Planering och utvärdering angående vägsträckning vid S:13.
Kassören föredrog årsredovisning.
6. Revisionsberättelse
Revisorerna föredrog sin revisionsberättelse och tillstyrkte att styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Ordföranden föredrog styrelsens förslag till fortsatta förbättringar enl vägplan.
Genomgång väg för väg: (En uppkommen fråga om farten på våra vägar; Besvarades
med att Vi som förening endast har egna riktlinjer/överenskommelser för farten inom
vårt område). Den fastställda vägplanen kommer att läggas ut på hemsidan.
Godkändes.
9. Kallelse via E-Post
Kallelse kommer att endast ske via E-post till de som lämnat E-postadress.
De som ej lämnat adress kallas via post. Detta kompletteras med kallelse på
Hemsidan.
Godkändes.
10. Ersättning till styrelse och revisorer
Ersättningen lämnades oförändrad

Godkändes.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd föredrogs.
Godkändes.
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12. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter.
Valberedningens förslag var ej fullständigt. Det saknades en ledamot tilltänkt som
kassör. Då inget namn kunde nomineras vid sittande möte så valdes del av styrelsen.
Ordföranden
Vice ordföranden
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleanter

Peter Wennersten
Arne Kullgren
Hans Strömquist
Vakant
Gunnel Engwall
Pertti Silokivi
Per Hulin
Anna Karin Sundman

Ett år kvar på mandatet.
Omval
Ett år kvar på mandatet.
Nyval på 2 år
Omval på 2 år
Omval på 2 år
Nyval på 1 år.

Ordföranden påkallade en kort paus för att försöka lösa frågan avseende kassör.
Efter förhandlingar under pausen kunde ett förslag till ledamot/kassör presenteras.
Per-Åke Nilsson valdes som ledamot, tilltänkt kassör, på 1 år.
13. Val av revisorer
Revisor

Urban Talling
Pauli Kristiansson

Revisorsuppleanter Birgitta Gebelius
Desmond Liljebäck
14. Val av valberedning
Martin Lundberg
Camilla Allmyr
Desmond Liljebäck

Omval
Nyval
Omval
Omval

Omval, sammankallande
Omval
Omval

15. Övriga frågor
Fråga angående egenutlagda farthinder av gummi på Slanguddsvägen
Svar: Farthinder skall utformas enligt Vägverkets anvisningar. Styrelsen stödjer inte
egenhändigt utlagda/utformade farthinder.
Fråga angående frekvent framförande av 4-hjulingar på och vid sidan av våra vägar (i
skogen).
Svar: Syrelsen har ej någon rätt att beivra dessa saker. Om bevis/indentifikation i form
av foto/regnummer/förare införskaffas så kan polisanmälan göras.
a. Egenmäktigt förfarande. (de som ej bor inom vårt område och inte är att
betrakta som gäster till boende).
b. Brott mot terängkörningslagen. ( de som kör vid sidan av vägen).
c. Olaga intrång. (de som kör på annans mark).
16. Nästa årsmöte (2013) samt vägstädning
Årsmöte bestämdes till
2013-05-25
Vägstädning bestämdes till
2013-06-02
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17. Det justerade protokollet kommer att anslås på föreningens anslagstavla samt på
Hemsidan www.hogmalmarna.se senast 2012-06-02.
18. Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet

Peter Wennersten, ordf

Hans Strömquist, sekr

Justeras:

Pelle Carlson

Mårten Kronkvist

