Protokoll från Gredeby vägars samfällighetsförening
första ordinarie årsstämma 2005-03-20.
1. Val av ordförande. Till ordförande för dagens möte valdes Anders Johannesson.
2. Val av sekreterare. Till sekreterare för mötet valdes Michael Ohlsson.
3. Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Stefan Garsten och Einar Gredefeldt.
4. Godkännande av kallelse till stämman.
Det beslutades att kallelsen var genomförd enligt stadgarna.
5. Fastställande av röstlängd.
Det beslöts att anstå med detta tills ett ev. behov uppstod.
6. Styrelsens och revisorernas berättelser. Då Gredeby vägars
samfällighetsförening endast verkat sedan 2005-01-01 utgår denna punkt.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen. Samma som ovan.
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Stefan Garsten informerade om utförande och utmärkning av de farthinder som
planeras på Emmahultavägen. Som alternativ till de fasta ”väggupp” som
planerades har Stefan även fått kännedom om en flyttbar variant bestående av lösa
remsor som skruvas i vägen (se bilaga). Stefan skall ta fram mer information och
kostnader för denna variant till styrelsen. Styrelsens avsikt är att detta arbete skall
kunna påbörjas till sommaren.
9. Ersättning till styrelsen och revisorer. Stämman föreslog en höjning av
arvodena, vilket innebär att de nya arvodena blir;
Ordförande – 1000kr/år
Kassör – 1000kr/år
Sekreterare – 1000kr/år
Revisorer – 100kr/år
samt till resp. styrelseledamot 40kr för varje styrelsemöte.
10. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Kassören redovisade utgifts och inkomststat, vilken godkändes med justering av de
höjda arvodena till styrelsen och revisorer.
Ordföranden redovisade styrelsens underhålls och förnyelseplan (se bilaga). Denna
godkändes.
Styrelsen har beslutat att inte debitera något detta år, därför utgår årets
debiteringslängd.
11. Val av styrelse och styrelseordförande. Anders Johannesson, Anders Larsson
och Anders Åkesson valdes till styrelseledamöter för en tid av två år.
Michael Ohlsson och Mia Håkansson valdes för en tid av ett år.
Anders Johannesson valdes till ordförande för styrelsen för en tid av ett år.
Alf Pettersson och Stefan Garsten valdes till suppleanter för en tid av ett år.

12. Val av revisor. Till revisorer för en tid av ett år valdes Arne Schöön och Carina
Sandberg.
Till suppleant för en tid av ett år valdes Nils-Gösta Pettersson och Ann-Marie
Karlsson.
13. Övriga frågor. Ordförande informerade om den gångna vinterns snöröjning. Då
vinterns snöröjning inte fungerat har styrelsen sagt upp avtalet med omedelbar
verkan. Eftersom entreprenören som anlitats har lånat Gredeby vägars
samfällighetsförenings snöplog återlämnades denna. Vid en inspektion av
redskapet upptäcktes att förutom det normala slitaget även fanns omfattande
skador på snöplogen som hänför sig till felmontering av redskapet på traktorn. Då
ordförande kontaktade entreprenören och påtalade detta bestred han ansvaret för
de uppkomna skadorna. Styrelsen har gemensamt inspekterat snöplogen och
beslutat att begära ersättning så att snöplogen återställs i klanderfritt skick.
Eftersom entreprenören inte tar på sig ansvaret för de uppkomna skadorna har
ordföranden tagit kontakt med KMT genom vilken avtalet slutits, och begärt att
ersättningen för vinterns utförda snöröjning skall hållas inne för att kvittas mot
reparation av de uppkomna skadorna.
Stämman beslutade att styrelsen skall driva saken vidare för att få ersättning.
14. Justering. Justering av protokollet beslöts till den 27 mars klockan 1700, hos
sekreteraren. Därefter finns protokollet tillgängligt hos densamme.
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