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Protokoll från årsmöte 2008-04-12 

Plats: Resarö församlingsgård 
 
Närvarande: Ett trettiotal av Resarö Vägförenings medlemmar. 
 

 

§ 1 

Fastställande av dagordning 

Årsmötet konstaterar att kallelse gått ut i enlighet med stadgarna. 

Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen. 

 

§ 2 

Val av ordförande för årsmötet 

Årsmötet beslutar 

att  utse Ingemar Jakobsson till mötesordförande 

 

§ 3 

Val av sekreterare för årsmötet 

Årsmötet beslutar 

att  utse Joakim Sundh till mötessekreterare 

 

§ 4 

Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet 

Årsmötet beslutar 

att  utse Marianne Hauge-Granqvist och Hans Lindblom till justerare, tillika 
rösträknare 

 

§ 5 

Fastställande av tid och plats för justering av årsmötesprotokollet 

Årsmötet beslutar 

att  protokollet ska justeras onsdag 23 april kl. 19.00 hemma hos sekreteraren 
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§ 6 
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och av revisionsberättelsen 

Årsmötet anser inte att verksamhetsberättelsen behöver föredras då den utsänts tillsammans 
med kallelsen till årsmötet.  

Revisorn föredrar revisionsberättelsen.  

 

§ 7 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar 

att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen 2007 

 

§ 8 

Inkomna motioner 

Till årsmötet har inte inkommit några motioner. 

 

§ 9 

Styrelsens förslag till budget för 2008 samt debiteringslängd 

Årsmötet beslutar 

att  godkänna styrelsens förslag till budget för 2008 samt debiteringslängd 

 

§ 10 

Beslut om arvoden för styrelse och revisorer 

Årsmötet beslutar 

att  arvoden till styrelsen ska utgå i enlighet med förslaget i verksamhetsplanen 
för 2008 

(Beslutet innebär en höjning av arvodena med 5,5%) 

 

§ 11 

Val av en styrelseledamot på två år och en suppleant på två år 

Årsmötet beslutar 

att  utse Björn Rousk till styrelseledamot för perioden 2008 – t.o.m. årsmötet 
2010 (nyval) 

 utse Lars Erixon till suppleant i styrelsen för perioden 2008 - t.o.m. 
årsmötet 2010 (omval) 

Årsmötet konstaterar att Hans Antonsson, Jan Brasch, Tom Sagerberg och Joakim Sundh på 
tidigare årsmöte är valda t o m årsmötet 2009 
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Årsmötet beslutar 

att  utse Hans Antonsson till ordförande för perioden 2008 – t o m årsmötet 
2009  

 

 

§ 12 

Val av en revisorssuppleant på två år  

Årsmötet beslutar 

att  utse Lars Andersson till revisorssuppleant för räkenskapsåren 2008 och 
2009 (nyval) 

Årsmötet konstaterar att Lars B. Martinsson på tidigare årsmöte är vald som revisor t o m 
räkenskapsåret 2008. 

 

§ 13 

Val av valberedning 

Årsmötet beslutar 

att  utse Hans Lindblom och Marika Westberg till valberedning med Hans 
Lindblom som sammankallande 

 

§ 14 

Övriga frågor 

Årsmötet konstaterar att överträdelser av gällande hastighetsbegränsning är ofta förekom-
mande och diskuterar olika åtgärder för att komma till rätta med dessa. Frågan har diskuterats 
vid de senaste årsmötena men någon förbättring kunde inte noteras. Åtgärder med vägbulor, 
skyltar, information mm föreslogs. 

 

Årsmötet diskuterade ansvaret för ansning av buskar och träd för att hålla vägområdet fritt för 
trafik. Denna skyldighet åligger den enskilde fastighetsägaren och är enligt mötets mening en 
kostnad som inte borde behöva belasta Vägföreningen. Styrelsen konstaterade att 
vägföreningens möjligheter att utkräva ersättning av enskild fastighetsägare är små.  

 

Fråga ställdes gällande lagning av potthål på Tantalvägen, styrelsen svarade att detta är 
planerat under våren 2008.  

 

Fråga ställdes runt vägföreningens möjlighet att på Isterberget markera ut en gångväg för barn 
på ett sådant sätt att de i största möjliga mån ej behöver gå på trafikerade vägar. Styrelsen tar 
kontakt med övriga intressenter såsom RÖFF (Resarö Föräldra Förening) för att undersöka 
möjligheten.  

 

§ 15 
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Fastställande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 

Årsmötet beslutar 

att  årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt på anslagstavlan hos ICA-
Resarö, på anslagstavlan  vid Ytterby busshållplats samt på anslagstavlan 
vid Överby busshållplats  

 

 

 

 
Vid protokollet:  Justeras: 

 
   
 
Joakim Sundh  Ingemar Jakobsson 
Sekreterare Mötesordförande 
 
 
 
 
 Marianne Hauge-Granqvist 
 Justerare 
 
 
 
 
 Hans Lindblom 
 Justerare 


