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§4
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§7

§8

§9

§10

Årsmötet inleddes med att ordföranden Sten-Ingvar Nilsson hälsade alla
hjärtligt välkomna och redogjorde för den omfattande snöröjning som
utförts under vintern samt att vägrenarna troligen kommer att slås under
kommande vecka.

Därefter förklarade han årsmötet öppnat.

Dagordningen föredrogs och godkändes av årsmötet.

Till att leda årsmötesförhandlingarna utsåg årsmötet:
a) Mötesordförande Sten-Ingvar Nilsson
b) Mötessekreterare John Selander
c) Protokolljusterare jämte rösträknare Rolf-Krister Bergström och

Sven Johansson

Årsmötet beslutade att kallelsen till årsmötet skett i behörig tid och
ordning.

Röstlängden fastställdes i enlighet med närvarolistan.

Verksamhetsberättelsen föredrogs för årsmötet.
Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

Den ekonomiska berättelsen, "RESULTATRAPPORT2009-05-01-2010-04
30", föredrogs för årsmötet av kassör Stig-Arne Någård.
Årsmötet beslöt att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till
handlingarna.

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Klas Gustavsson.
Enligt revisionsberättelsen föreslår revisorerna att årsmötet beslutar om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Årsmötet beslöt att fastställa räkenskaperna.
Årsmötet beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslöt att arvodena för styrelse och revisorer skall vara oförändrat
12 750 kronor för verksamhetsåret 2010-2011, fördelat på 11 750 kronor
till styrelsen och 1000 kronor till revisorerna.
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§11 Kassör Stig-Arne Någård föredrog styrelsens budgetförslag för
verksamhetsåret 2010-2011.

Årsmötet beslöt att godkänna budgeten för 2010-2011.
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§12 En av ledamöterna i valberedningen framförde ett förslag från en
medlem angående höjning av medlemsavgiften på cirka 100 kronor för
fritidshus. Årsmötet beslöt att andelsavgiften skall vara oförändrad 100
kronor.

§13 Ordföranden Sten-Ingvar Nilsson redogjorde för styrelsens förslag till
verksamhetsplan beskriven i kallelsen till årsmötet 2010 under avsnittet
"Till sist".

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.

§14 Valberedningens sammankallande, Anna-Kristina Selander, f6redrog
valberedningens förslag till nya funktionärer.
Årsmötet beslöt att välja följande personer:
a) Styrelseledamöter 2 år: Roland Samuelsson, omval

Stig-Arne Någård, omval
John Selander, omval

b) Styrelsesuppleant 1 år: Hans Afzelius, omval
Lennart Svensson, omval

c) Revisor 2 år: Nils-Åke Andersson, omval
d) Revisorssuppleant 2 år: Claes Danielsson, nyval
e) Valberedning 1 år: Anna-Kristina Selander sammankallande,

omval

Sven Johansson, omval
Per-Åke Persson, omval

§15 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§16 Styrelseledamoten Sören Vallgren redogjorde för några förändringar på
Axelia Vägförening hemsida. Årsmötesprotokollen kommer att finnas
tillgängliga där. Dessutom kommer representativa bilder från Ugglarp att
visas där.

Till hemsidan kommer att knytas en email-adress så att det blir lättare att
komma i kontakt med styrelsen. Adressen blir:

Sekreteraren John Selander kommer att utreda om en del information på
hemsidan, som idag är lösenordsskyddad, kan göras tillgänglig för
vägföreningens medlemmar utan att samtidigt bli allmänt tillgänglig .
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§17 Sekreteraren kommer att snarast skicka utkastet till årsmötesprotokoll, via
email, till justeringsmännen for granskning.

§18 Årsmötet beslöt att det justerade årsmötesprotokollet skall anslås på
Ugglarp s byalags anslagstavla och på Axelia Vägforenings hemsida
www.axeliavag.se samt att det skickas ut via email till de medlemmar som
har uppgivit sin email-adress till styrelsen.
Årsmötesprotokollet kan tidigast anslås den 5 augusti 2010.

§19 Sekreteraren John Selander informerade att styrelsen använder email for
utskick till cirka 80 av 143 fastigheter tillhörande Axelia Vägforening.
Detta minskar radikalt Axelia Vägforenings administrativa kostnader.

§20 Tidplanen avseende förändrad byggplan inom Axelia Vägforenings område
diskuterades. Enligt information från mötesdeltagarna kommer den ändrade
byggplanen inte att börja gälla under innevarande verksamhetsår.
Styrelsen kommer att kontakta Falkenbergs kommun angående denna
forändrade byggplan och informera kommunen om den ökade belastning
detta kommer att medfora for Axelia Vägförenings vägar.
Styrelsen kommer att noggrant folja den nya byggplanens utveckling och
ha hög beredskap for eventuella åtgärder.

§21 Ordforande Sten-Ingvar Nilsson tackade årsmötet for visat intresse och
forklarade årsmötet 2010 avslutat.
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