Bjärlöv-Harastorp Vägsamfällighet
Bjärlöv GA:1
Närvarande:

Paul Carlsson, Sven Hammarberg, Eva Norlin, Karl Nilsson, Camilla Hansson

KOPIA för webb
Protokoll Årsmöte 2009-04-01
•

Mötet förklarades öppnat och behörigen utlyst.

•

Val av mötets ordförande/sekreterare.

Sittande ordförande Sven Hammarberg och sekreterare Camilla Hansson valdes.
•

Val av 2 justeringsmän för protokollet.

Karl Nilsson och Camilla Hansson.
•

Styrelsens och revisorernas berättelser för 2008

o Underhåll: Sandning och snöröjning har fungerat bra i vinter, inga klagomål har
framförts. Vi har låtit sopa byvägen en gång i sommar. Röjning har skett längs
skogssträckan.
o Avgiftsuttag: Vi tar ut ordinarie avgifter i år 2009 i beredskap för kommande
underhåll.
o Ekonomin:. Föreningen har under 2008 haft utgifter på 1 188 kr,
Revisorerna har inga anmärkningar på redovisningen, utan godkänner denna.
•

Ansvarsfrihet för styrelsen för året 2008

Ansvarsfrihet för 2008 kunde inte beviljas på grund av att ingen medlem förutom
styrelsen var närvarande på årsmötet.
•

Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar

Styrelsen har inget att ta upp, och det har inte inkommit några motioner.
•

Val av styrelse fram till nästa årsmöte

Ordförande
Ledamot-kassör
Ledamot
suppleant
suppleant
•

Sven Hammarberg
Paul Carlsson
Camilla Hansson
Eva Norlin
Karl Nilsson

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

Val av revisorer

Omval av Gunnar Dahlbom och Per-Anders Roos på 1 år
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•

Övrigt

Farthållningen: Vi vill i vanlig ordning påminna alla om att hålla hastighetsbegränsningen
längs Torsebro Byväg på 30 km/tim! Bitvis körs det rejält fort, bla på raksträckan (backen)
samt sträckan mellan 118 och Fridarps-infarten. Vi vill påpeka att det finns flera nya
barnfamiljer längs byvägen.
Information om kommande underhåll: Dikning /skrapning är beställd till april månad för
sträckan längs skogspartiet, utanför Mårten Perssons/Camilla Hanssons samt på andra sidan
vägen. Sopning är också beställd, utföres efter dikningen.
Sven har talat med Skanova om teleledningarna längs skogssträckan, där grenar växt fram
runt ledningen, och skulle behöva sågas bort. De lade saken till sin att göra lista.
•

Avslut av mötet

Meddelande av plats där årsmötes protokollet hålls tillgängligt.

Protokollet finns tillgängligt hos ordföranden, samt på avsedd webb-sida på internet.
Protokollet skickas också ut via post eller e-post på begäran.
webb adress: http://web.telia.com/~u53801554/
Meddelande om detta fanns också på kallelsen till detta årsmöte.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen.

Justerat

________________________
Karl Nilsson

________________________
Camilla Hansson
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