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Protokoll 

 
Fört vid Ytterby vägförenings ordinarie årsmöte den 24 maj 2012 kl 1900. 
 
Närvarande:  Se bilaga 1. 
 
§ 1  Årsmötet öppnades av Anders Månsson.  
 
§ 2  Till ordförande för mötet och att leda dagens förhandlingar valdes Anders Månsson,       
Till sekreterare vid mötet och att föra dagens protokoll valdes Anders Ortmon. 
 
§  3  Till att jämte ordförande justera protokollet samt utföra röst-räkning valdes        
Göran Johansson och Stig Karlsson. 
 
§  4  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 föredrogs och lades till handlingarna. 
 
§  5  Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 
  
§  6  Årets resultat och balansräkningarna föredrogs och lades till handlingarna. 
 
§  7  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
 
§  8  Motion inkommen angående om farthinder/väghinder på Lagvägen, Mattias 
Zetterberg. Se bilaga 2. Motionen är inkommen för sent, mötet beslutade att ta upp 
motionen under övriga frågor. 
 
§  9  Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhålls och förnyelseplan godtogs. 
5 års planen cirkulerades bland mötesdetagarna. Kommentar, lägg ut 5 års planen på 
hemsidan. 
 
§  10  Årsmötet beslutade att styrelsens nivå på arvoden skulle kvarstå. 
 
§  11  Styrelsens förslag till budget  för 2012 studerades och godkändes. Höjning till 150 
kr per andel. 
 
§  12  Till styrelseledamöter för två år valdes Anders Ortmon (omval) och Jouni 
Kangasoja (omval). 
          
§  13 Till styrelsesuppleant för två år valdes Per Almbratt (omval). 
           
§  14  Till ordförande för 2012 valdes Anders Månsson (omval). 
 
§  15  Till revisor för två år valdes, Claes Corneliusson (omval). 
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§  16  Till valberedning valdes Ingmar Magnusson (omval). 
 
§  17  Övriga Frågor. 
 

a) Princip diskusion om farthinder, Belsut: Blomsterlådor är ok som kortsitig lösning 
efter godkännande av styrelsen. Långstiktig lösning med fast väggbulor tas med i 
kommande års budgetar. 

b) Motion angående om farthinder/väghinder på Lagvägen, Ok till blomsterlådor. 
c) Länsmansvägen, motion från förra året, ej ännu hanterad, styrelsen undersöker 

detta. 
d) Häradsvägen, 30 skylt, Brunnen, Lekande barn skylt, styrelsen ombesörjer detta. 
e) Västerängen, OK till blomsterlådor. 
f) Lännsmansvägen, OK till blomsterlådor. Skylt saknas på grisarna, ny gatunamns 

skylt ”Lännsmansvägen”, styrelsen ombesörjer detta. 
g) Kastellegårdvägen, 50 Skylt saknas, styrelsen ombesörjer detta. 
h) Vitrande grisar på gångvägen ner mot gångtunneln tas bort, styrelsen ombesörjer 

detta.  
i) Trafikfarlig sväng längt ner på  Lännsmansvägen mot rondellen till, om fastighets 

ägaren går med på det ta bort buskarna eller sätt upp en Spelgel, styrelsen 
undersökter lösning och ombesörjer detta. 

j) Gångvägen Lännsmansgården, kantsten sönderkörd, asfalten spricker och går 
sönder, styrelsen undersökter och ombesörjer detta. 

 
 
 
§  18  Justerat årsmötes protokoll finns  den 7 Juni tillgängligt hos styrelsens ledamöter,  
på hemsidan eller i Panncentralen på Skrivarevägen. 
 
§  19  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Ytterby 2012-05-24 
 
 
 
Anders Månsson                                       Anders Ortmon 
Ordförande                                                Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
Stig Karlsson   Göran Johansson 
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