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Protokoll 
 
Fört vid Ytterby vägförenings ordinarie årsmöte den 07 maj 2009 kl 1900. 
 
Närvarande:  Se bilaga 1. 
 
§ 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 
        Göran Johansson och Kurt Jonsson. 
 
§  5  Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.  
 
§  6  Kallelse till årsmötet hade skett genom annonsering i Göteborgs-Posten och 
Kungälvs-Posten .Mötet fann att kallelsen skett på behörigt vis.  
 
§  7  Styrelsens verksamhetsberättelse 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 2008. 
 
§  11  Årsmötet beslutade att styrelsens arvoden skulle kvarstå. 
 
§  12  Till styrelseledamöter för två år valdes 
          Peter Angberg, (omval). Kenneth Gustafsson, (omval),  
          
§  13 Till styrelsesuppleant för två år valdes 
         Mattias Håkansson (omval). 
           
§  14  Till revisor för två år valdes, Jony Kangasoja. 
 
§  16  Val Revisorsuppleant, ingen Revisorsuppleant behovs denna punkt utgår i 
fortsättningen. 
 
§  17  Till ordförande för 2009 valdes Anders Månsson, Bergåsvägen (omval). 
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§  18  Till valberedning valdes Barbro Kangasoja (omval) 1år, 
 
§  19  Motion inkommen angående gropar Nämndemansvägen, se bilaga 2 och 3. 
Beslut: Vi lägger in problemställningen i vår 5 års plan med prioritet att utföras under 
2010,  slutgiltigt besluts tas vid 2010 årsmöte under punkten § 21 budget. 
 
§  20  Styrelsens förslag till arbeten under 2009 studerades och godkändes. 
 
§  21  Styrelsens förslag till budget  för 2009 studerades, en felaktighet i budgetförslaget 
justeras styrelsearvoden ändras från 25.000 till 40.000 behållning vid årets slut 
1110.522. Budgetförslaget godkändes. 
 
§  22  Övriga frågor:  
Kastellegårdsvägen någon sätter ut privata fart hinder 1m ut i asfalten, styrelsen 
hanterar frågan. 
 
Lagvägen vem hanterar farthinder ?, Eftersom Aspvägen har gummi farthinder tenderar 
folk att med höga hastigheter köra Lagvägen. Fastigheterna längst ner på lagvägen 
motsätter sig fasthinder, dvs. de som ej är med i vägföreningen.  
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan, samt föra dialog med kommun. 
Lokal arbetsgrupp fortsätter sitt jobb, alla fastighetsägare skall vara tillfrågade och 
överens. 
 
Fråga om vilka gräsytor YVF ansvarar för, styrelsen redogjorde för vilka gräsytor vi 
sköter, i samband med rondellbygget så ar gräsmattan nedanför fogdevägen överförd till 
kommuns skötsel. 
 
§  23  Justerat årsmötes protokoll finns  den 28 maj tillgängligt hos styrelsens ledamöter,  
på hemsidan eller i Panncentralen på Skrivarevägen. 
 
§  24  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Ytterby 2009-05-07 
 
 
 
Anders Månsson                                       Anders Ortmon 
Ordförande                                                Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
Kurt Johnsson                                       Göran Johansson 
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