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Protokoll fört vid Rödeby vägförening årsstämma 2009 – 04 - 20

Tid

2009-04-20 kl, 18.30

Plats

Kommunalhuset i Rödeby

Närvarande

Se närvarorförteckning (bilaga 1).

§1

Stämmans öppnande
Ordföranden Sterne Johannesson hälsade samtliga närvarande
välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2

Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes

§3

Godkännande av stämmans utlysning
Beslutades att kallelsen till stämman skett i behörig ordning och att
godkanna stämmans utlysande.

§4

Val av ordförande for stämman
Till ordförande for stämman valdes Sterne Johannesson

§5

Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare for stämman valdes Tony Ramberg.

§6

Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare vid stämman valdes Roy Persson och Ingvar Johansson
att justerar dagens protokoll. Till röstraknare valdes samma personer.

§7

Styrelsens och revisorernas berättelse
Inget att behandla.

§8

Ansvarsfrihet för styrelsen
Inget att behandla.

§9

a) Förslag till nya stadgar
Beslutades att med godkännande anta de nya stadgarna for Rödeby
vägförening.
b) Medverkande: Karlskrona kommun: Karl-Johan Svärd och Bo
Vestlund
Ordföranden Sterne Johannesson hälsade Karl-Johan Svärd och Bo
Vestlund välkomna.
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Karl-Johan Svärd redogjorde for Rambölls underhàllsutreding for.
Rödebys vägar, som har utförts under hösten 2008. Följes Rambölls
förslag till átgärder blir standarden likställd med övriga vägar som
Kariskrona kommun ansvarar för. I övrigt informerade Karl-Johan
Svärd om de åtgärder som ska utföras under sommaren 2009.
Toppbeläggningar och lite övrigt underhåll för 400 000 kr kommer att
utföras. Kari-Johan Svärd berättade också att i maj månad kommer det
att utbetalas 340 000 kr till Rödeby vägförening, medel från den
tidigare vägföreningens kassa samt aft det kommunala bidraget pa
274.000 kr kommer att utbetalas fr o m 1/1-2010.
Ordförande Sterne Johannesson tackade för presentationen och
överlämnade varsin blomsterbukett till Karl-Johan Svärd och Bo
Vestlund.

§ 10

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Beslutades att godkanna förslaget till ersättning till styrelsen och
revisorerna med följande arvoden:
Ordföranden
10.000 kr/ar
Vice ordföranden
5.000 kr/~.r
Sekreterare
8.000 kr/ar
Vice sekreterare
4.000 kr/ar
Kassör
8.000 kr/ar
Sammanträdesarvode (enligt Karlskrona kommun) 519 kr per person
och mötestillfälle.
Reseersättning (skattefri del) 18:50 kr/milen.
Revisorer 500 kr per person och âr.

§ 11

Styrelsens förslag till utgifts-och inkomsstat samt
debiteringslängd Beslutades aft godkanna styrelsens förslag till
budget for Rödeby vägförening for 2009, (Se bilaga 2.)

§ 12

Val av styrelse, styrelseordföranden och suppleanter
Valberedningens förslag:
Ordföranden: Sterne Johannesson 1 ar (väljs på 2 år 2010).
Ledamöter:
Stefan Lundin och Tony Ramberg 1 år,
Ledamöter:
Göran Karisson och Björn Andersson 2 år.
Suppleanter:Ulla Thurbin, Sven-Erik Faming och Jens Wickholm
1 år.

3
Beslutades att välja Sterne Johannesson, Stefan Lundin, Tony
Ramberg, Göran Karlsson och Björn Andersson till ordinarie
ledamöter enligt valberedningens förslag.
Beslutades aft valja Ulla Thurbin, Sven-Erik Faming och Jens
Wickholm till suppleanter enligt valberedningens forsiag.

§ 13

Val av revisorer och suppleanter
Valberedningens forslag:
Revisorer: Acke Fridolfsson 2 år
Bertil Corneliusson 1 år (väljs på 2 år 2010).
Revisorssuppleanter: Kenneth Abrahamsson 2 år. Siv Holmberg 1
år (väljs på 2 är 2010).
Beslutades att välj a Acke Fridolfsson och Bertil Corneliusson till
ordinarie revisorer och Kenneth Abrahamsson och Siv Holmberg till
revisorssuppleanter enligt valberedningens forslag.

§ 14

Val av valberedning
Styrelsens förslag:
Percy Greiff, Rolf Karlsson och Ingegard Holm (sammankallande).
Beslutades att valberedningen ska utgoras av Percy Greiff, Rolf
Karlsson och Ingegard Holm (sammankallande).

§ 15

Styrelsens redovisning av ändrade andelstal Inget att behandla.

§ 16

Övriga frågor
En mötesdeltagare undrade när ett eventuellt beslut om utdebitering
bör ske. Ordföranden Sterne Johannesson svarade att det det krävs att
det kallas till ett extra möte, t. ex i mars månad innan årsmötet. En
annan mötesdeltagare frågade om de budgeterade 20.000 kr i
sammanträdesarvoden. Ordföranden svarade att arvodet följer
Karlskrona kommuns fastställda arvode.
En av mötesdeltagarna undrade om styrelsen har några planer att
under 2009 fatta beslut om utdebitering. Ordförande Sterne
Johannesson svarade att några sådana planer inte finns. En annan
frågestallning som kom var vem som beslutar om
hastighetsbegränsning eller farthinder. Ordföranden svarade att han
tror att det ligger på kommunen eller länsstyrelsen att fatta ett sådant
beslut.
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§ 17

Meddelande av plats där stämmoprotokollet halls tillgängligt
Stämmoprotokollet laggs ut på Rödebys vägförenings hemsida
www.Rodebyvag.se samt ett exemplar på Rödebys bibliotek.

§ 18

Stämmans avslutning
Ordföranden Sterne Johannesson tackade samtliga närvarande för
visat intresse och förklarade stämman för avslutad.
Vid protokollet
Tony Ramberg
Justerat
Roy Persson

Sterne Johannesson
Ordförande
Ingvar Johansson

