Torna Hällestads Samfällighetsförening
Årsmöte den 20 mars 2018
Närvarande:
Dag Magnusson, ordf
Anne Rydén, kassör
Marita Blomberg, sekr
Knut-Håkan Jeppsson, ledamot
Karin Larsson, revisor
Nilla Härdig
Hans Garmer
Eva Eliasson
Barbro Hultgren
Lars-Erik Hultgren
Siri Caspersen
Lars Jacobsson
Viktor Nilsson
Carin Hamn
§1.

Samfällighetens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2.

Dag Magnusson valdes till ordförande och Marita Blomberg valdes till
sekreterare.

§3.

Carin Hamn och Hans Garmer valdes till justeringspersoner.

§4.

Mötet ansågs utlyst i behörig ordning.

§5.

Dagordningen godkändes.

§6.

Ordföranden och kassören redogjorde för årsberättelse och
revisionsberättelse. Handlingarna delades ut på mötet. Revisorn
tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkningarna samt tillstyrkte
att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Handlingarna bifogas
protokollet.

§7.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.

§8.

Ordföranden presenterade förslag till verksamhet för 2018. Förslag till
verksamhet godkändes.

§9.

Motioner från medlemmar: se punkt 15.

§10.

Ersättning till styrelse och revisor godkändes enligt budgeterat förslag.

§11.

Styrelsen presenterade förslag till budget 2018 samt debiteringslängd
2018. Handlingarna godkändes.

§12.

Dag Magnusson valdes till ordförande på 1 år
Anne Rydén valdes till kassör på 2 år
Knut-Håkan Jeppsson valdes till ledamot på 2 år
Marita Blomberg har 1 år kvar av mandatperioden

Britt-Marie Olsson har 1 år kvar av mandatperioden
Carl Lundgren valdes till suppleant på 1 år
Annika Tergius valdes till suppleant på 1 år
§13.

Karin Larsson valdes till revisor och Karin Torstensson till
revisorssuppleant på vardera 1 år.

§14.

Per Anders Hjort valdes till valberedningsledamot. En plats i
valberedningen är vakant.

§15.

Motioner från medlemmarna:
En motion har inkommit från Hans Garmer ang önskemål om asfaltering
av Kyrko-, Brunns- och Hagaborgsvägarna. Ytterligare en motion ang
önskemål om asfaltering av Brunnsvägen (mellan Byvägen och
Sandvägen) har inkommit från Carin Hamn m fl. Dessa motioner slås
ihop till ett ärende.
Styrelsen har begärt in offerter från NCC. Kostnad för asfaltering:
Brunnsvägen 60-65 000
Hagaborgsvägen 85 000
Kyrkovägen 200 000
Styrelsen har sedan tidigare planer på att asfaltera den del av
Trollskogsvägen som ingår i föreningens ansvarsområde. Eftersom det
är möjligt att föreningen kan få rabatt vid asfaltering av flera vägar på en
gång är detta att föredra. Men, det måste samtidigt finnas ekonomiskt
utrymma att asfaltera. Genom att lägga ett lager grus på vägarna sänker
vi kostnaden för asfaltering. Avrinning av dagvattnet från vägarna måste
undersökas. På mötet gavs förslag om att lägga oljegrus (gammal asfalt)
på vägarna som en billigare variant.
Beslutades att styrelsen går vidare med ärendet i sin helhet men att
Brunnsvägen ska ses som prioriterat. Därmed beslöt mötet att anse
motionerna besvarade.

§16.

Några övriga frågor förelåg ej.

§17.

Efter justering kommer årsmötesprotokollet att anslås i lanthandeln samt
på samfällighetens hemsida: http://vagar.torna-hallestad.se/Home

§18.

Årsmötet avslutades.

Ordförande Dag Magnusson

Mötessekreterare Marita Blomberg

Justeras Hans Garmer

Justeras Carin Hamn

