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Kopia för webben
Protokoll Årsmöte 2010-03-31


Mötet förklarades öppnat och befanns vara behörigen utlyst.



Val av mötets ordförande/sekreterare.

Sittande ordförande Sven Hammarberg och sekreterare Camilla Hansson valdes.


Val av 2 justeringsmän för protokollet.

Mårten Persson och Anders Svensson


Styrelsens och revisorernas berättelser för 2009

Styrelsen har haft två möten under året, varav det ena hölls direkt efter föregående
årsmöte, och nästa möte gällde uppföljning av vår ekonomi och inbetalningspåminnelser,
samt kontakt med nya fastighetsägare.
Blomlådor i närheten av Rundcrantz fastighet har varit på tal men inte genomförts ännu.
Dikningsarbete hyrdes in för vissa sträckor. Rejäl röjning av ”skogssträckan” på byvägen
skedde med gemensamma ansträngningar av frivilliga medlemmar och Per-Anders Roos
traktor som Sven lånade.
Vinterunderhållet sköttes som tidigare genom att Ingvar Sturesson sköter snöröjningen,
samt att Paul Carlsson beställer grusning vid behov.
Vid årets slut hade föreningen ett saldo på 34 081 kr, tack vare inbetalning av
andelsavgifter under 2009.
Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna godkänner bokföringen för 2009 utan
anmärkning, och rekommenderar ansvarsfrihet.


Ansvarsfrihet för styrelsen för året 2009

Ansvarsfrihet för 2009 beviljades.


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
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Val av revisorer

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


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,
med barn som rör sig vid vägen!
Utestående arbete: Styrelsen har tidigare lovat Stubbarparna en översyn av andelarna, och
styrelsen tar detta med sig för åtgärd under 2010.
Information om kommande underhåll:
Sopning är beställd och utförs i närtid.


Avslut av mötet

Meddelande av plats där årsmötes protokollet hålls tillgängligt.

Protokollet finns tillgängligt hos ordföranden och sekreteraren, och skickas ut via post eller epost på begäran.
(Vi har tidigare visat information på webbsidan: http://web.telia.com/~u53801554/
Telia upphör med webbtjänsten inom kort, så vi får meddela ny webbadress vid lämpligt
tillfälle längre fram. )
Med vänliga hälsningar
Styrelsen.
________________________
Sven Hammarberg
Ordförande

________________________
Camilla Hansson
Sekreterare

Justerat
________________________
Anders Svensson

________________________
Mårten Persson
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