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Protokoll 
Fört vid Ytterby vägförenings ordinarie årsmötte den 07 maj 2008 kl 1900. 
 
Närvarande:  Se bilaga. 
 
§ 1  Årsmötet öppnades av Anders Månsson, Bergåsvägen.  
 
§ 2  Till ordförande för mötet och att leda dagens förhandlingar valdes Anders Månsson, 
       Bergåsvägen. 
 
§ 3  Till sekreterare vid mötet och att föra dagens protokoll valdes Anders Ortmon 
 
§  4  Till att jämte ordförande justera protokollet samt utföra rösträkning valdes 
        Alan Nicklasson och Kurt Jonsson. 
 
§  5  Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen. Med justering av Dag till onsdag och    
pkt 16 Georg Stjenström skall vara Alf Ivarsson. 
 
§  6  Kallelse till årsmötet hade skett genom annonsering i Göteborgs-Posten och Kungälvs- 

Posten .Mötet fann att kallelsen skett på behörigt vis. Det framfördes önskemål om    
kallelse via brev, detta skall ses över till nästa årsmöte. 

 
§  7  Styrelsens redovisningshandlingar  föredrogs och lades till handlingarna. 
 
§  8  Revisionsberättelsen  föredrogs och lades till handlingarna. 
 
§  9  Årets resultat och balansräkningarna  föredrogs och lades till handlingarna. 
 
§  10  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 
 
§  11  Årsmötet beslutade att styrelsens arvoden skulle kvarstå. 
 
§  12  Till styrelseledamöter för två år valdes 
          Anders Ortmon, Fogdevägen (omval). 
          Stefan Corneliusson, Åldermansvägen (omval),  
          
§  13 Till styrelsesuppleant för två år valdes 
         Per Almbratt (omval). 
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§  14  Till revisor för två år valdes Claes Corneliusson, Åldermansvägen (omval) 2år, Jony 
Kangasoja (nyval) 1år. 
 
§  15  Till revisorsuppleant för två år valdes Alf Ivarsson, (omval). 
 
§  16  Till ordförande för 2008 valdes Anders Månsson, Bergåsvägen (omval). 
 
§  17  Till valberedning valdes  Ingmar Magnusson, Klevevägen (omval) 1år, 
 
§  18  Styrelsens förslag till budget (bilaga) för 2008 studerades och godkändes. 
 
§  19  Styrelsens förslag till arbeten  under 2007 studerades och godkändes. 
 
§  20  Inga motioner har mottagits. 
 
§  21  Övriga frågor:  
Kastellegårdsvägen hastighets skylten nerkör och ligger i diket, Per kollar detta. 
Önskemål om att infoga plan för omval av medlemmarna. 
 
Önskemålen om ett väghinder klevevägen mellan 3 och 5. fråga till årsmötet om denna fråga 
skall behandlas mötet avslog denna förfrågan. 
 
Länsmansvägen har höga hastighastigheter, speciellt vid korsningen bergås vägen. 
Kan man flytta 30 skylten. 
Lokal arbetsgrupp bildas för att hantera frågan förankra och ta fram lösnings förslag, Anders 
och Allan. 
 
Längst ner på lagvägen soptipp  
 
Aspvägen Lagvägen har fått ökad trafik samt höga hastigheter,  
Lokal arbetsgrupp bildas för att hantera frågan, Stefan … per kollar vad vi har i lager 
 
Fråga om snöstolpar 
 
Diskussion om högerregeln allmänt i området. 
 
Resluckor överasfaterade vid lagvägen. Någon har ritad vita streck kring detta.  
 
§  22  Justerat årsmötes protokoll finns  den 30  maj tillgängligt hos styrelsens ledamöter,  på 
hemsidan eller i Panncentralen på Skrivarevägen. 
 
§  23  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Anders Månsson                                       Anders Ortmon 
Ordförande                                                Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
Kurt Johnsson                                       Kenneth Gustavsson 


