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PROTOKOLL
Årsmöte torsdagen den L6 juni 2016.

Plats: Tunneberga Gåistgiftaregär( Jonstorp
tr{ärverende: Enligt bifogad närvamlista

§ l. Förcnings ordfrrende öppner semmantridet:

Fredrik Kanth öppnade mötet och hälsade de närvarande värkomna-

§ 2. Vet av ord6rande och sekrctcrrr€ fir sammanffidet:

Till ordftirande ftir mötet valdes Fredrik Kanft.

Som sekreterare frr mötet valdes Grmnar l"arsson.

§ 3. Vat av två justeringsmän:

Atrjämte ord6randenjustera dagsns protokolt valdes Gunvor Gunnarsson och Ann{hristin
Andersson.

§ a. Justering av r6stlingden:

BeslöA att bifogad näryarolista är at likstrlla med röstlängd.

§ 5. Ordinerie sammanträdets behörige uffysning:

Det orrdinarie sammanträdet befanns uttyst-

Vägftireningens hemsida den2l6,1 annons i Helsingborgs Dagblad den 4/6 samt anslag vid aff;iren i
Jonsorp-

§ 6. Styrelsens vertsamhetsberättelse ffir det gångna året:

verksamhetsberättelsen, frredrogs av Fredrik Kanth och godkändes-

§ 7. Kassaberättelse samt revisorernas berättelse:

KassörTore Jansson Iäste upp rcsultat- och hlansräkningen.

Revisor Kjell Gunnarsson läste upp revisionsberättelsen och denna godkändes och lades sedan till
handlingarna. Budgetftirslaget kommer att sättas in pahemsidan.

§ 8. frfoa avseende ansvarsfrihct 6r ssnrelsen:

I enlighet med revisorernas frrslag beviljades ansvarsfrihet fiir styretsen.

§ 9. TilI ordinarie semmenträdet ev ssrreken eiler medlemmar väckh frågon
Inga ftågor har inkommi! 1n* {et var ett par som framkom vid mötet Framkomlighet vid G/C-väg
Möllebacken- Framkomlighet vid återviindsgata Möllebacken. Snårvåigen I meter nag *", bara 4m
asfalterat i mitten, 6nskemål om asfaltering av r€sten. Osavägen ndhlingande träd.

s§nelsen tar med sig dessa frågor och behandlar de.m på kommande sffrelsemöte.

§ 10. Fönlagtill nedläggelse av Vägfrreningen-

Mötet beslöt att vF skall fortsåitta arbetet med kommunen om denna fråga-
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§ f f. Sfyretsens 6^lag tiII åsärder kommande arbeaår:
Ssrelsen konstaterade att &t kommande året gors inga planerade stora åtgärder utan att frreningen
'nbunkrat'' penpr till nästkommande år-

§ 12. Beslut om arvoden till styretsen och revisorer:

Arvodesbelopp i enlighet med kommunens riktliqier godkändes av årsmotet

§ 13. Stynelsens firsleg till utdebitering:

S§zrelsens ftrslag att ingen debitering frr verksamhetsåret skall ske godkiindes av åmmötesdettagarna.

§ la. St5rretsens lör*t g titl inkomst- och u(gifutet:
Budget6rslaget lästes upp, godkändes och lades tilt handlingarna.

§ 15. Yal av 2 styrcfoekdam6ten

Beslöts omval av Martin Ling pa (2) wå år. I.{yval av Klas persson F (z) tuå år.

§ f6. VeI av 2 styrelseersättere:

Beslöts omval av l,ars4öran Lrmdin och Erling Wir*ed pa (2)två år

§ f 7. Vel av ssrrelsmrdfirende fir ett år:

Beslöts omval av Per Möller pa (l) et fo.

§ 18. Vat av revisor fiör 2 år:

Besföts omval av Kjell Gunnarsson Wpttvå år samt nyval av revisorsup,pleant Ann{hristin
Andersson på (1) ett år.

§ f9. Vel ev vdberedning, tre ledemöten

Liimnades vakant.

§ 20. Bc$nmmande av tid och plets fir protokoletsimtering och l'rtsangtighet:
Beslöts att protokollet skall justeras och vara tillgängligt på Jonstorps bibliotek samt pa
våigfiireningens hemsida senast den 3016-16.

§ 21. Ordinrrfu samnnntrldets evSuhing:

Ordffirande tackade de n?irvarande ftir visat intresse och fiirklarade mötet avslutat.
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&rz
FrdrikKrnth

Vice Ordftrande

/h,//*/;/.-e--
Ann-Christin Andersson
Justerue

Sekreterare
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