Bjärlöv-Harastorp Vägsamfällighet
Bjärlöv GA:1
Närvarande:

Mårten Persson, Anders Svensson, Eva Norlin, Karl Nilsson, Fredrik Jakobsson,
Sven Hammarberg, Camilla Hansson

KOPIA FÖR WEBBEN
Protokoll Årsmöte 2012-06-28


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.

Mårten Persson och Anders Svensson


Styrelsens och revisorernas berättelser för 2011

Styrelsen har haft löpande kontakt under året, för att bla fatta beslut om mindre utlägg.
Visst underhåll av skyltning, vägkanter och blomlådor har utförts.
Vinterunderhållet sköttes som tidigare genom att Ingvar Sturesson sköter snöröjningen,
samt att Paul Carlsson vid behov beställt från Bjärlövs Grus. Sopning genomfördes vid
påsktid av C4 Teknik.
Vid årets slut hade föreningen ett saldo på 11 071 kr. Denna summa medger inte underhåll
under en sträng vinter. Avgiftsuttag brukar normalt ske med tre års mellanrum, och förra
uttaget skedde under 2009. Detta medför att styrelsen aviserat ett avgiftsuttag under 2012,
enligt den fastställda andelsfördelningen.
Revisorerna godkänner efter revision 120227 bokföringen för 2011 utan anmärkning, och
rekokmmenderar ansvarsfrihet för styrelsen.


Ansvarsfrihet för styrelsen för året 2011

Ansvarsfrihet för 2011 beviljades.


Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar

Styrelsen har ingenting 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
o

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 många barnfamiljer längs Byvägen,
med barn i cykel-ålder som rör sig vid vägen!



o

Styrelsens kommande arbete
Styrelsen tar med sig att se över någon vinterutgift som ligger litet högt.

o

Kommande underhåll av vägytan behöver övervägas för framtiden.

o

Nästa årsmöte
Vi bokade redan nu datum för nästa års Årsmöte: Torsdag 21 mars, 2013. Kl 18.30

Avslut av mötet

Meddelande av plats där årsmötes protokollet hålls tillgängligt.

Så snart protokollet är justerat kommer det att finns tillgängligt hos ordföranden och
sekreteraren, och skickas ut via post eller e-post på begäran, samt på följande webbsida:
http://www.ekhaga.se/vagforeningen

Med vänliga hälsningar
Styrelsen.

_X_______________________
Sven Hammarberg
Ordförande

_X______________________
Camilla Hansson
Sekreterare

Justerat

_X______________________
Anders Svensson

_X______________________
Mårten Persson
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