2009-05-05

Protokoll
Fört vid Ytterby vägförenings ordinarie årsmötte den 20 maj 2003 kl 1900.
Närvarande: Se bilaga.
§ 1 Årsmötet öppnades av Christer Löfgren, Skrivarevägen 2.
§ 2 Till ordförande för mötet och att leda dagens förhandlingar valdes Per Almbratt,
Klevevägen 1.
§ 3 Till sekreterare vid mötet och att föra dagens protokoll valdes Mathias Håkansson,
Klevevägen 7.
§ 4 Till att jämte ordförande justera protokollet samt utföra rösträkning valdes
Hans Hidstam, Aspvägen 9 och Mario Knez, Tallvägen 1.
§ 5 Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.( se bilaga)
§ 6 Kallelse till årsmötet hade skett genom anonsering i Göteborgs-Posten och KungälvsPosten .Mötet fann att kallelsen skett på behörigt vis.
§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar (bilaga) föredrogs och lades till handlingarna.
§ 8 Revisionsberättelsen (bilaga) föredrogs och lades till handlingarna.
§ 9 Årets resultat och balansräkningarna (bilaga) föredrogs och lades till handlingarna.
§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.
§ 11 Årsmötet beslutade att styrelsens arvoden skulle följa Kungälvs kommuns
reglemente.Revisorernas arvode är 1000:- /person och år,dock utbetalas dubbla arvoden
2003 pga vi missade 2002 års utbetalning.
§ 12 Till styrelseledamöter för två år valdes
Mathias Håkansson, Klevevägen 7 (omval).
Anders Månsson (nyval).
§ 13 Anders Ek, Skrivarevägen 5 (nyval).
§ 14 Till styrelsesuppleant för två år valdes Christer Löfgren, Skrivrevägen 2.
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§ 15 Till revisor för två år valdes Christer Wennberg
§ 15 Till revisorsuppleant för två år valdes Georg Stjernström, Lönnvägen 3 (omval).
§ 16 Till ordförande för 2002 valdes Christer Löfgren, Skrivarevägen 2 (nyval).
§ 17 Till valberedning valdes Hans Hidstam, Aspvägen 9 (nyval).
En plats i valberedningen lämnas vakant.
§ 18 Styrelsens förslag till budget (bilaga) för 2002 studerades .Mötet fastställde
budgeten samt beslutade att uttaxering förblir oförändrat 0,1% av 2000 års
taxeringsvärde som skall utdebiteras till fastighetens lagfaren ägare.
§ 19 Styrelsens förslag till arbeten (bilaga) under 2002 studerades och godkändes.
§ 20 Till styrelsen har inkommit två motioner.
Fråga: Om farthinder i form av blomsterlådor på Bergåsvägen,samt lekande barn
skyltar i samma område. Inskickad av Catrine&Gillbert Bengtsson , Rickard&Siw
Nyberg.
Svar: Vi inväntar ett beslut från kommunen om skarp 30skyltning i detta område,
Innan detta beslut är taget så avvaktar vi,men det är tillåtet för den som vill att sätta
upp lekande barn skyltar .
Fråga : Om flyttning av vägbula vid skogsvägen, inskickad av

§ 21 Övriga frågor:Jouni& Barbro Kangasoja frågade om skylten på Hollandsgatan,
anslagstavlan vid Enekullsvägen,vägbommen på Hollandstigen vid soppstation
och om trafikmätning på Enekullsvägen.
Svar: Skylten sänkes, anslagstavlan demonteras, vägbommen ligger på kommunens
väg men vi kontaktar kommun och hoppas på en trafikmätning till hösten.
Jörgen Thore´n frågade om mer bulor på Enekullsvägen.
Svar: Det kommer att monteras 3 st bulor till på Enekullsvägen, efter samråd med
Berörda fstigheter.
Mario Knez frågade om hög asfaltskant efter omasfaltering av Tallvägen.
Svar: Vi kontrollrerar detta.

Christer Löfgren informerade om att trafiknämnden och polismyndigheten har tagit
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del av våra åsikter och önskemål om åtgärder i området,samt att vi väntar på
detta svar.
§ 22 Justerat årsmötes protokoll finns senast den 30 maj tillgängligt hos styrelsens ledamöter
eller i Panncentralen på Skrivarevägen.
§ 23 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Per Almbratt
Ordförande

Mathias Håkansson
Sekreterare

Justeras:
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