
Protokoll från Ljungskogens Vägförenings årsmöte
2008-07-01

Plats 
Ljungenskolans matsal.

Närvarande 
69 medlemmar.

Mötets öppnande 
Ordföranden Björn Romansoff öppnade årsmötet och hälsade välkommen.

§ 1 Ordförande och sekreterare för årsmötet 
Till ordförande för årsmötet valdes Björn Romansoff och till sekreterare Barbro  Rönngard. Föreslogs att till ordförande för årsmötet skulle utses en till VF:s styrelse icke 
knuten person. Förslaget röstades ner och Björn Romansoff utsågs till ordförande för mötet.

§ 2 Justeringsman 
Till justeringsmän utsågs Hans Lovén och Peter Modie.

§ 3 Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad
Årsmötet godkände att kallelse skett i Ljungskogens Varjehanda.

§ 4. Fastställande av dagordning 
Årsmötet godkände föredragningslistan.

§ 5. Styrelseberättelsen
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna året ansågs föredragen genom publicering i Varjehanda. Underskottet på 150 000 kr beror bl. a på 
de dräneringsarbeten som påbörjats. 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga densamma till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet 
Revisionsberättelsen, upprättad av revisorerna Inger Walle och Jacob Skanse, föredrogs av Jacob Skanse.

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 7 Motioner och ärenden
Motion 1
Motion till årsmötet från Börje Andersson ang. bildande av gemensamhetsanläggning för nuvarande Väg-,  Vattenlednings- och Villaägareföreningen. Andersson vill korrigera 
sin motion och föreslår att styrelserna i Vattenlednings- och Villaägareföreningen avskaffas och ersätts med arbetsgrupper, som knyts till Vägföreningens styrelse. Han 
motiverar detta förslag och sin motion med att på detta sätt skulle informationsvägarna förenklas och ekonomin stärkas. Efter diskussion avslogs motionen.

Motion 2
Motion till årsmötet av Jonas Rosberg m fl. ang. översyn av vårt vägnät samt en omröstning kring frågan bland samtliga medlemmar. Björn Romansoff konstaterar att en 
konsult redan påbörjat detta arbete samt redogör för styrelsens förslag att motionen bifalls i två steg.

Steg ett.
Styrelsen ser motionen som ett komplement till vårt påbörjade arbete, "Tankar inför framtiden". Vellinge Kommuns trafikexpert har tidigare gjort en utredning för VF, där 
bl. a cykelväg på Storvägen utretts. Nu är han anlitad för att undersöka alternativ och kostnader med sikte "mot framtiden". Styrelsens mål är att arbetet skall vara klart 
före årsskiftet.

Steg två.
Efter presentation av vad kommunens trafikexpert kommit fram till samt redovisning av ev. kostnader för detta genomförs en enkät bland samtliga medlemmar alt. ett 
extra informationsmöte.

Föreslås att någon av motionslämnarna ingår i en arbetsgrupp tillsammans med konsulten och Vägföreningens styrelse. Vidare föreslås att cykelväg på Storvägen 
prioriteras i sammanhanget och dessutom att ett slutdatum för utredningen sätts ut. Det betonas också att en helhetssynbör eftersträvas.

Efter en längre diskussion bifalls styrelsens förslag med tillägget att cykelvägar inte förbises i utredningen och att en helhetssyn på vägnätet och trafikfrågan eftersträvas.

Dessutom beslutas att arbetet i detta ärende kontinuerligt rapporteras på Vägföreningens hemsida.

Motion 3
Motion till årsmötet från Cecilia Nilsson och Björn Andersson ang. rivning av skjulet i hörnet Storvägen/Fricks väg. Motionen bifalls Skjulet kommer att rivas.
 

§ 8 Ersättning till styrelse och revisorer 
Årsmötet beslutade att arvoden skall utgår med oförändrat belopp för inbördes fördelning inom styrelsen.
 

§ 9 Styrelsens förslag till utgifts-/inkomststat samt debiteringslängd 
Ordföranden hänvisade till att styrelsens förslag till budget jämte årsavgift presenterats i Varjehanda och lämnade ordet fritt. Inga synpunkter framfördes, varför årsmötet 
beslutade godkänna styrelsens förslag. Årsavgiften höjdes därigenom till 1 200 kr/fastighet för år 2008. Debiteringslängden uppvisades för mötesdeltagarna och beslut 
fattades om att fastsälla densamma.
 
§ 10 Styrelsens förslag till åtgärder under kommande verksamhetsår
Ordföranden redogör för årets arbete vid Öresunds- och Östersjösidan med anläggning av pumpstation och brunnar, rensning av diken mm. För kommande verksamhetsår 
är ambitionen att ha asfaltvägarna kvar och se till att grusvägarna håller en hög kvalitet. Rensning av dikena och sammanhängande arbeten skall påbörjas den 15 aug. och 
allt skall färdigställas under hösten. Vidare kommer en restaurering av Kinells väg att prioriteras. Då information på hemsidan efterlyses kommer denna att förbättras. 
Styrelsens protokoll skall publiceras där.
 

§ 11 Val av styrelse 
Valberedningens förslag presenterades av Kent Carlsson och godkändes av årsmötet.  Avsägelse har inkommit från Barbro Rönngard.
X
Ordförande  Björn Romansoff utses på 1 år     1 år kvar
Ordinarie ledamot Per Andersson                      Omval på två år
Ordinarie ledamot Kristin Roos                           1 år kvar 
Ordinarie ledamot Bo Forsén                              1 år kvar
Ordinarie ledamot Gunilla Jerndell                     1 år kvar
Ordinarie ledamot Charlotte Lendrop                Omval på två år
Suppleant Mats Kristensson                                Omval på två år
Suppleant Göran Lindahl                                       Nyval på två år
 

§ 12 Val av revisorer
Omval av revisorerna Jacob Skanse och Inger Walle.
Omval av revisorssuppleanterna Ingalill Wåhlin och Kaj Holm.
 

§ 13 Val av valberedning
Omval av Tom Wåhlin, Kent Carlsson och Stephan Palmstierna.

Kent Carlsson valdes att vara sammankallande.
 

§ 14 Övriga frågor
Det påpekas att stolparna vid infarten av Storvägen behöver målas samt att det ligger skräp- och rishögar på C B Friis väg.

Per Andersson meddelar att detta kommer att åtgärdas fortast möjligt.



Barbro Rönngard avtackas och önskar sin efterträdare lycka till med arbetet i Vägföreningen.

Monica Maehlum framförde ett tack till styrelsen för nerlagt arbete under året.
 

§ 15 Protokolljustering 
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt den 22 juli kl. 19.00 på Ljunghusens Golfklubb samt på Vägföreningens hemsida http://www.ljungskogensvagforening.nu 
samma dag.

§ 16 Mötet avslutas
Ordföranden Björn Romansoff tackade mötesdeltagarna förmötet, som därmed förklarades avslutat.
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