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MorwrvcKE VAcpoRENTNG

Protokoli frAn Arsmote

Mfindagen den2 mars 2015 klockan 19:00 i Kulturhuset, M<ilnlycke.

Niirvarande: Medlemmar och ombud ftir medlemmar enligt bifogad niirvarolista, bilaga 6.

Anders Huvstig tippnade dLrsm<itet och redogjorde ftjr irsmotets stadgeenliga utlysande
genom brevutskick med angivande av att handlingama varit tillg[ngliga i M<ilnlycke
biblioteks hembygdsavdelning frin den 16 februari 2015.
Arsmotet beslutade att godkiinna kallelse och dagordning.
Arsmotet godkiinde ocks6 att niirvarolistan skulle kompletteras till rostliingd senare
under m<itet, om r<istr?ikning begiirdes.

M<itet beslutade att ftir Arsmcitet viilja:
Jan Wennergren till Ordfcjrande
Thomas Andersson till Sekreterare
Dick Wesstrtjm och Adam Garnemark utsflgs till rostriiknare och att tillsammans med
mcitesordftiranden justera irsmrjtesprotokollet.

Styrelsens verksamhetsberiittelse och ekonomiska redovisning ftir 2014 redovisades.
Under punkten vinterviighillning framftirdes kdtik mot den utf<jrda halkbekiimpningen
och siittet att prioritera och kalla ut entreprenoren. Anders Huvstig framhcill att styrelsen
inte iir nojd med utftirandet och kommer atttaupp detta med ftiretriidare frr kommunen.

Arsmotet beslutade dtirefter att godklinna styrelsens verksamhetsberiittelse och
ekonomiska redovisning ftir 2014 som diirmed lades till handlingarna, bilaga I &2.

Dick Wesstrcim,vald revisor, konfrrmerade revisorernas rapport liksom uppmaningen till
ansvarsfrihet ftir styrelsen samt att flrets resultat frirs i ny riikning.

Arsmotet beslutade i enlighet med revisorernas ftirslag att bevilja Mcilnlycke
Viigftirenings styrelse ansvarsfrihet f<ir 2014 ttrs verksamhet och att 6rets resultat fors i
ny riikning, bilaga 3.

Inga motioner hade inkommit.

Fdrslag till debiteringsliingd var framlagd och Arsmritet beslutade att faststiilla densammi
med utdebitering 1025 kr landel och med sista betalningsd ag 30 april 20 1 5, bilaga 4.

Styrelsen informerade m<itet om att Violinviigen med instick, Notviigen, Strikviigens
kvarvarande stickviigar, Basunvligen iir planerade ftir asfaltering. Efter virens
besiktningsresa kan dock styrelsen besluta om tindringade prioriteringar.

Styrelsens ftirslag till arvoden ftir ir 2015 presenterades och Arsmritet beslutade
godkiinna forslaget, bilaga 5.
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uorNrycKE vAcponpNING

$ 10 Styrelsens fcirslag till utgifts- och inkomststat/budget presenterades.
Pi frigan om vad utbildning/konferans var ftr nigot, meddelade Anders Huvstig
att det gliller atlnya styrelsemedlemmar fir adekvat utbildning ftir att kunna siitta sig in i
aktuella frigor. Pi REV:s (Riksftirbundet Enskilda Viigar) irsmrite, som avhilles i Borfls
dettaix, civer en l<irdag och s<indag, finns olika seminarier som alla behandlar olika delar
av de specifika problem som finns inom viighillningsomr&det.
Arsmotet beslutade godkiinna styrelsens ftirslag, som inneblir en utdebitering pA 1025
kr/andel, bilaga T.Yidare beslutade Arsmdtet att irsavgiften skall vara betald senast den
30 april Fn 2015.

$ 11 Valberedningen presenterade fiirslag till styrelsemedlemmar.
D6 valberedningen ftireslog Annette Eiserman-Wikstrcim som ledamot, uppstod en
diskussion om det var liimpligt med tanke pA herures syn pA gaflrkostnadsuttag.
Anders Huvstig meddelade dhatt man som styrelsemedlem skall ha medlemmarnas
biista ftir cigonen. Vidare ftirutsiitts att alla styrelsemedlemmar endast arbetar i
enlighet med innehillet i konsultrapporten, de politiska beslut, som tagits i strategin
ftir dvertagande av enskilda viigar i tiitort och kompletteringen av denna strategi, samt
de ftirtydligande svar, som gavs vid stormdtet2011 av Bertil Wid6n. Dessa svar har
varit publicerade som en PDF pA kommunens hemsida under flera irs tid.

Arsmtitet beslutar att som:
o Ordinarie Sryrelseledamdter pil2 itr (2015-2016) valja Stig Adamsson och Thorpars

Andersson och till styrelseledamot pi I 6r vrilja Annette Eiserman-Wikstrcim. I ll
Henrik Yngve invaldes som ordinarie styrelseledamot ph2 in (2015-2016) /4"L* \ _ - )

Suppleant till Styrelsenph2 fu (2015-2016) vAlja Birgitta Karlsson.
Ordfrirande i Styrelsen pi I 6r (2015) viilja Anders Huvstig
Revisor ph2 ir (2015-2016) viilja Lennart Bjdrklund
Revisorssuppleant ph2 ir (2015-2016) valja Roger Treutiger.

Anders Pellmyr hade avbdjt omval och har tidigare avtackats av styrelsen
efter minga engagerade ar som ledamot/sekreterare/ordftirande.

$ 12 Arsmcitet beslutade att till Valberedning ftir tr 2015 viilja Gunnar Feuk

a

a

o

a

o

'{w 'A{

,^i 
'"fii' 

,z l J



M<ilnlycke 2015-03-02

Sekreterare

MOrNrvcKE VAceORENTNG

$ 13 Under punkten Ovriga Frigor framkom ftiljande:
FrAn boende i Giirdesomridet framfi)rdes <jnskemil om stdd fr6n viigfdreningen i arbetet
med att undvika gatukostnadsavgift niir kommunen tar dver viigarna i Gtirdesomridet.
De undrade iiven om medel fanns reserverade ftjr asfaltering av Gtirdesomridet. Styrelsen
meddelade att medel fanns reserverade i handelse att asfaltering skulle bli aktuell i ar.
Det framf<irdes iiven klagomil g?illande vinterviighflllningen pi Lyckeviigen ochKullbiicks-
torpsviigen. Styrelsen meddelade att klagomilen skulle ftiras vidare.

$ 14 Arsm<jtet beslutade att justerat Arsmritesprotokoll skall finnas tillgringligt ftir medlemmar i
piirm pi Mdlnlycke biblioteks hembygdsavdelning fr6n och med 2015-03-16 och en minad
framit och iiven finnas tillgiingligt pi ftireningens hemsida.

$ l5 Foreningens ordftirande Anders Huvstig tackade Arsmotets ordftirande Jan Wennergren ft)r
en viil senomford stiimma samt de niirvarande och avslutade diirmed mdtet.

fr:lera< /W,,2
Thomas Andersson

Protokollet justerat den /7n mars Jp l 5

Arsmdtets Ordftirande

Justeringsman

Jan We

Adam Gamemark
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Ndrvarolista vid Arsmotet 20 15-03-02
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