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Protokoll 
Fört vid Ytterby vägförenings ordinarie årsmötte den 19 maj 2004 kl 1900. 
 
Närvarande:  Se bilaga. 
 
§ 1  Årsmötet öppnades av Anders Månsson, Bergåsvägen.  
 
§ 2  Till ordförande för mötet och att leda dagens förhandlingar valdes Per Almbratt, 
       Klevevägen. 
 
§ 3  Till sekreterare vid mötet och att föra dagens protokoll valdes Mathias Håkansson, 
       Klevevägen. 
 
§  4  Till att jämte ordförande justera protokollet samt utföra rösträkning valdes 
        Frank Örtell, Enekullsvägen och Mario Knez, Tallvägen. 
 
§  5  Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.( se bilaga) 
 
§  6  Kallelse till årsmötet hade skett genom anonsering i Göteborgs-Posten och Kungälvs- 
        Posten .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 höjas med 1500:-/år för ordförande 
och 1000:-/ år för ledamöter. 
 
§  12  Till styrelseledamöter för två år valdes 
           Anders Ortmon, Fogdevägen (omval). 
           Stefan Corneliusson, Aspvägeen (omval). 
 
§  13   Till styrelseledamot för ett år valdes 
           Peter Angberg, Enekullsvägen (nyval).     
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§  14 Till styrelsesuppleant för två år valdes 
         Per Almbratt, Klevevägen (omval). 
           
§  15  Till revisor för två år valdes Claes Corneliusson,Åldermansvägen (omval). 
 
§  16  Till revisorsuppleant för två år valdes Georg Stjärnström,Lönnvägen (omval). 
 
§  17  Till ordförande för 2003 valdes Anders Månsson, Bergåsvägen (omval). 
 
§  18  Till valberedning valdes Hans Hidstam, Aspvägen  (omval). 
          Samt en vakant. 
 
§  19  Styrelsens förslag till budget (bilaga) för 2004 studerades .Mötet fastställde 

budgeten samt beslutade att uttaxering förblir enligt andelsförättningen som skall             
utdebiteras till fastighetens lagfaren ägare. 

 
§  20  Styrelsens förslag till arbeten (bilaga) under 2004 studerades och godkändes. 
 
§  21  Den nya stadgarn godkändes för andra årsmötet i rad och har nu vunnit laga kraft. 
 
 §  22  En motion har inkommit med förslg på bom på Enekullsvägen från Helena Thorman, 
            med placering vid Granvägen 2. 
            Svar: Yvf skall prata med kommunen om detta,samtidgt som vi har fått in förslag från  
           Frank Örtell om att öppna upp Hollandsstigen för trafik igen och på så vis kunna  
           stänga Enekullsvägen i båda ändar.Det var även bifogat en namnlista med påskrifter   
           för en stängning av vägen. 
 
§  23  Övriga frågor: Fråga om timmer transporter på Skogsvägen/Enekullsvägen?, vägarna 
            håller ej för så tunga transporter.                                                                                                               
            Svar: YVF utreder detta. 
 
            Fråga om soppning på gångbana mellam Häradsvägen och Länsmansvägen? 
            Svar: YVF kollar detta med sopp entreprenören. 
             
 
             Fråga om kantklippning, kan detta utföras tidigare runt midsommar? 
             Svar: YVF skall kontakta entreprenör för att få tidigare klippning,och eventuellt en        
              putsning senare på sommaren.  
 
§  24  Justerat årsmötes protokoll finns senast den 2 juni tillgängligt hos styrelsens ledamöter 
          eller i Panncentralen på Skrivarevägen. 
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§  25  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Ytterby 2004-06-01 
 
 
 
Per Almbratt                                             Mathias Håkansson 
Ordförande                                                Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Frank Örtell                                                Mario Knez 


