Protokoll

Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2016-07-17 i
Ankarskolan, Träslövsläge
§1

Ordförande Richard Ask öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Kallelse till årsmötet har skett i enlighet med föreningens stadgar, dock noterades att
handlingarna inte varit tillgängliga på nätet i rätt tid pga datastrul.
Till årsmötet har registrerats 29 röstberättigade medlemmar.

§2

Till årsmötets ordförande respektive sekreterare valdes Anders Axelsson och Thord
Gustafson.

§3

Att justera protokoll och tillika rösträknare valdes Gunnel Elmqvist och Bengt Fransson.

§4

Årsmöteshandlingar fanns framlagda vid mötet för medlemmarnas information.

§5

Dagordningen fastställdes.

§6

Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen har varit utsända med
kallelsen. Handlingarna anses föredragna.
Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen lades till handlingarna.
Årsredovisningen anses föredragen. Inga frågor ställdes på årsredovisningen.
Årsredovisningen lades till handlingarna.
Enligt styrelsens föreslagna disposition kommer årets resultat på 161 735 kr disponeras
så att 80 000 kr förs över till underhållsfonden, samt att 81 735 kr överförs till ny
räkning.

§7

Revisorernas berättelse anses föredragen och lades till handlingarna.

§8

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Styrelsens förslag till budget och underhållsplan.
Boende längst ned på Nygårdsvägen önskar asfalt alt annan beläggning, årsmötet
beslutar ge styrelsen uppdrag utreda frågan.
Önskemål om gräsklippning och uppsättande av spegel längst ned på Södra Näsvägen
framkom och även detta får styrelsen i uppdrag utreda.
Årsmötet fastställde budget och underhållsplan för 2016/2017 enligt styrelsens förslag.
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§10

Medlemsavgiften för 2016/2017 är oförändrad: 850 kr för året runt boende, 510 kr för
fritidsboende och 85 kr för obebyggd tomt.

§11

Inga förslag från styrelsen eller motioner hade inkommit.

§12

Styrelsen föreslår ersättning till styrelsen och revisorerna med summan 43 300 kronor
jämte reseersättning.
Ordförande
13 400
Kassör
6 600
Ledamot
4 100
Ledamot
4 100
Ledamot
4 100
Ersättare
1 600
Ersättare
1 600
Ersättare
1 600
Ersättare
1 600
Ersättare
1 600
Protokollförare
2 000
Revisor
500
Revisor
500
Summa
43 300
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
Dessutom beslutade årsmötet efter förslag från Lars Nilsson att ersättningarna i
framtiden ska följa konsumentprisindex.

§13

Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår.
Som ordförande till styrelsen Södra Näs och Nygårds vägförening föreslår
valberedningen Richard Ask, omval på ett år till 2017.
Årsmötet bifaller valberedningens förslag.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och ersättare:
Richard Ask

Omval ledamot till 2017

Maria Havsol

Omval ledamot till 2018

Annelie Westling

Omval ersättare till 2018

Helena Rydström

Omval ersättare till 2018

Anders Olsson
Nyval ersättare till 2018
Årsmötet bifaller valberedningens förslag.
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§14

Val av revisorer och revisorersättare för kommande verksamhetsår
Valberedningens förslag till revisorer och ersättare:
Omval revisor
Astrid Halling till 2018
Omval ersättare revisor
Ann-Britt Nilsson till 2018
Årsmötet bifaller valberedningens förslag.

§15

Fråga om val av valberedningen
Till valberedning valdes omval av
Karl Gustav Nilsson (sammankallande), Martin Bekken, Bengt Fransson, Astrid Halling
samt nyval av Thomas Helgesson.

§16

Övriga frågor:


GC-väg utefter Södra Näsvägen
Diskussion skedde kring den ännu ej byggda delen
Mötet uppmanade styrelsen att med kraft ta tag i frågan med målsättningen att
byggnationen ska bli färdig och även titta på de senast utsatta farthindren

§17



En medlem önskade att alla sammanträdesprotokoll skulle läggas ut på hemsidan
och årsmötet beslöt att detta skulle ske framgent.



Styrelsen fick i uppdrag att se över sikten åt höger mot Träslövsläge längst upp i
kurvan på Södra Näsvägen.

Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt
Den 31 juli 2016 skall mötesprotokollet finnas tillgängligt på föreningens hemsida samt
hos ordf Richard Ask och protokollförare Thord Gustafson.

§18

Årsmötet avslutas
Anders Axelsson tackade alla som kommit till årsmötet.
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Södra Näs 2016-07-17

Vid protokollet

Ordförande

Thord Gustafson

Anders Axelsson

Justeras

Justeras

Gunnel Elmqvist

Bengt Fransson
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