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PROTOKOLL
Årsmöte tisdagen den 20 juni 2017.

Plab: Tunneberga G?istgifuaregånd, Jonsfiorp
Nåwrnnde: Enhgt bifogad nänrarolimr-

§ l. Förenings ordffirende dppner sammentrldet:

Per Möller öppnade mötet «rch hiilsade de närvarande välkomna.

§ 2- Vat ev ordfi6nende och sel«retenere fiir sammentridet:

Till ordftirande fiir mötet valdes Per Möller-

Som sekrete.rare frr mötet valdes Gunnar Larsson-

§ 3. Val av två justeringsmän:

Att järnte ordfrranden justera dagens protokoll valdes Arne l.{ilsson och G:oran Lindell.

§ 4. Justering ay röstliingden:

Beslöts att bifogad närvarolisa är afi likställa med röstlängd.

§ 5. Ordinarie sammanffidets behörigen utl5rsning:

fbt ordinarie sammanträdet befanns hehörigsn utlysl

Vägfiireningens hemsida den 416, annons i Helsingborgs Dagblad den 4{6 och 20/6-

§ 6- Styrekens verlaamkberittehe ffir det gångne året:

Verksamhetsbeättelserq ftiredrogs av Klas Persson och godkändes-

§ 7. Kassaber[ttelse semt revisonernås berättdse:

Kassör Klas Persson läste upp resultat- och balansräkningen.

Revisor §elt Gunnarsson läste upp revisircnsberättetrsen Denna lades sedan titl handlingarna-

§ 8. Fl:åga avseende arwarsfrihet ftr ssrreken:

I enlighet med revisorernas ftirslag bevidades ansvarsfrihet fiir syrelsen.

§ 9. TiII ordinarie semmenffidet ev ssrndsen erler medlemmar väcktr frflgon
Inga frågor har inkommit, men det var ett par som framkom vid mötet Kantsten skadad pa
Flädeöiirsvägen, ParkeringBproblem -sommargästsr* i Svanshall" vägar till o liån Reva\,"ckan och
nyöyggnation vid Tomtekmd, §nånrägen gnrMasfah ingen bra lösning, avtopp-tickandebomber-
plan fiir årets vinst.

sqrrelsen tar med sigdessafrågoroch behandlardern pa kommande styrelsemöte.

§ 10. Styrelsens ftirslag till åtgtirder komrnande år.

Styrelsen gör inga st§rre fuärder utan sparar -på hög- till kommande år.
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§ 11. Bestut om arvoden till styrelsen och rwisorer:

Arvodesbetopp i enlighet med kommunens riktlinjer godkändes.

§ 12. Styrelsens ffirslag till utdebitcring:

Ingen utdebitering frr vertsarnhetsiiret godkiindes"

§ 13. §tyrelsens lörslag till inkomst-och utgiftsstat:

Budgetftirslaget lästes upp, godkiindes och lades till handlingarna-

§ 14. Vat av två styrelseledamöter Iör två år:

Besl«its omval av Fredrik Kanth och Gunnar l"arsson på två år.

§ 15. Vat av 1 styrelseersättare på två år:

Beslöts omval av Tord Torstensson pa två år.

§ f6. Yal av stynelseordffirande på ett ån
Beslöte omval av Per Möller på ett år

§ f7. Vat av neyisor på två år:

Beslöts omval Christer Alm på två år-

§ 18. Yal arn revisor,supplcant fi6r ett ån

Beslöts omval av Ann4hristin Andersson på eu år.

§ 19, V.t av valberedning, trr ledamöter:

Liimnades vakant.

§ 20. Bestimmande av tid och plals fi6r protokollers justering och tittsrngEghet:

Beslöts att protokollet skall justeras och vara tiHgängligt på Jonstorps bibliotek samt på
vägfrreningens hemsida senast den 4fi-Z0l7 -

§ 21. Ordinarie sammantråde6 avslutning:

Ondfrrande tac brvisd intresse och frrktara& mötet avslutd-
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