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Protokoll 20L4-03-23

Nirvarande: Forutom styrelsen 20 medlemmar

7. Val av ordforande fdr moteL
Sittande: Kenth Thulin

2. Faststillande av dagordning.
Godkiinnes

J 3. Kallelsens godkflnnande.
Godkiinnes

4. Val av tvfl justeringsmdn.
Bertil fohansson och Ove Henriksson

5. StyrelseberAttelse for det gflngna flret.
Godkdnnes

6. Revisionsberittelse jimte fr&ga om ansvarsfrihet for styrelsen.
Godkinnes

7. Inkomna drenden och motioner.
Inga motioner eller irenden inkomna

8. Granskning av styrelsens ftirslag till frtgiirder att utforas eller pflbdrjas under
flret.
Efter forslag frAn styrelsen kommer Tjiiderviigen och LovsAngarviigens trottoarer
aft atgardas. Guppet pfl Kung 0stens viig vilseleder vattnet sfi det rinner in i
triidgArdar, detta kommer att ses tiver.

9. Beslut om arvoden till nistkommande flrs styrelse och revisioner.
Ofririindrat.

10. Granskning av styrelsens forslag till frrsavgift.
Beslu& hrijning till 1 800 kr/8r, fordelat pfr 1 300 kr i medlemsavgift och 500 kr i
fondering.

11. Val av styrelseledamriter och suppleanter.
Ordfrirande: Kenth Thulin 1flr nyval
Vice ordforande: Jimmy Grenander 1 flr kvar
Kass6r: Fredriklohansson 2 tr nyval
Sekreterare: Lars Sandhede 1 flr nyval
Styrelseledamot: Per Brirjesson 2 Ar nyval



LZ.Yal av revisorer, suppleanter samt valberedning.
Revisor: Lennart Gabrielsson
Revisor: Bengt Rydmalm
Suppleant: Christian Kjellberg
Suppleant: Anna Askenfors
Suppleant: Maria Alstr6m
Suppleant: Henrik Gustavsson

2 fu nyval
1 flr kvar
1 flr kvar
2 Ar nyval
2 flr nyval
2 flr nyval

13.Ovrig information frin styrelsen i samband med irssfiimman.
. Vdgfrireningen har hand om dagvattenbrunnar och kommunen har hand

om avloppssystemet.
. Innan overtagandet av Fossvigen, som ligger mellan Kung Ostens viig och

matarvagen, krflvs vissa fltgirder t ex skyltning breddning av infart.

14. Plats och tid frir Arsmdtesprotokollets tillgdnglighet
Tre veckor efter flrsmdtet ska protokollet finnas tillgiingligt for alla medlemmar
pA Viigfrireningens hemsida.
Kontakta styrelsen om du rinskar protokollet i pappersformat sfr sinder
styrelsen ut detta.

15.Ovriga frfrgor.

. Det finns hickar som vixer ut pfl trottoarer och viigar, ldmpligt att ta reda
pfl var du har din tomtgriins for eventuell klippning av vixtlighet.
Styrelsen tar pfl sig uppdraget att pipeka detta ftir bertirda.

. Revisorerna ska fi styrelseprotokoll

. Telia har grivt upp blomlokar vid griivning av fiber

. Ar 2015 ska det bli krirkort frir motorsflg, kostnad for krirkort ca 7000 kr.
Vet inte om rojsflg bertirs

. Viigftireningen har stfillt frflga till Lantmiteriet om eventuellt extra avgift
for de som bedriver rorelse i egen fastighet. Vintar pA svar.

. Pi stiddagen kommer Vigfdreningen att bjuda pf, korv och brdd.

N;ista styrelsemote: 5 maj frir styrelsen och suppleanter

hede, sekreterare


