Rännilens vägsammfällighet 2016/2017
Protokoll från årsmöte 27 maj 2017 vid Rännilens festplats kl 14.00.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Thomas Johansson öppnade mötet.
§ 2 Mötet stadgeenligt utlyst
Svar ja
§ 3 Val av mötesordförande
Thomas Johansson
§ 4 Val av mötets sekreterare
Som sekreterare valdes Pontus Söderqvist
§ 5 Val av justeringsman tillika rösträknare
Som justeringsman tillika rösträknare valdes Joakim Karlström
§ 6 Styrelsens årsberättelse
Ordförande gick igenom bifogad årsberättelse.
(S saknar redovisning om t.ex. asfalt. Thomas informerade om att det borde vara separat dokument)
§ 7 Kassaredovisning av kassören
Helena Nee redovisade resultatrapporten.
Kapital i kassan: 340 000kr
Fonderat kapital: 300 000kr
§ 8 Revisorernas årsrapport
Revisorerna hade ingen anmärkning.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§ 10 Fastställande av årsavgift till vägsamfälligheten för verksamhetsåret 2017-2018
Mötet beslutade höja årsavgiften till total summa 100.000kr.
§ 11 Beslut om uttaxering till vägfond
Mötet beslutade oförändrad fondering om 50 000kr till vägfonden.
§ 12 Beslut om vinterunderhåll av vägsträcka ”Gunnars gränd”
Mötet beslutade om vinterunderhåll på “Gunnars gränd”.
§ 13 Fastställande av arvode för förtroendevalda
Mötet beslutade höja arvodet till 5 000kr.
§ 14 Val av styrelse

Jesper Almquist valdes som ny ledamot till 2018, ersatte Lars Ljung
Följande personer omvaldes:
Thomas Johansson, ordförande till 2019
Jörgen Sundberg, vice ordförande till 2019
Pontus Söderqvist, sekreterare till 2019
§ 15 Val av revisorer samt vägfogde/tillsyningsman
Som revisorer valdes Joakim Fjäder och Joakim Karlström till 2018.
Som vägfogde/tillsyningsman valdes Kent Olsson till 2018.
§ 16 Val av valberedning
Som valberedning valdes Lennart Nordström och Catharina Karlstöm till 2018.
§ 17 Teckningsrätt för bank
Ordförande Thomas Johansson och kassör Helena Nee. De tecknas var för sig.
§ 18 Behandling av till styrelsen inkomna skrivelser/motioner, samt övriga frågor
Mötet beslutade att avsluta Rännilens tomtägarförening. Frågor som tidigare rört
tomtägarföreningen kan i fortsättningen tas upp i Rännilens vägsamfällighet.
Diskuterades dammbindningen.
Thomas informerade om Eon:s elgrävning.
Raksträckornas 30-gräns. 6-8st gula ovala farthinder kommer. Farthinder behövs till sista
sträckan Starrmyrsvägen.
Vägfogden meddelade att det är fritt fram att hämta grus från fållan Starrmyrsv./Bomv..
Midsommarfirande: Sammankallande är Catharina Karlström men fler behövs. Samla folk från
Grindmossen, utskick i brevlådor. Catharina Karlström ordnar utskick.
§ 19 Meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt
www.rannilen.se
§ 20 Avslutning
Avtackning av revisorer Sanna Svanholm och Lars Treser samt ledamot Lars Ljung.

___________________________
Pontus Söderqvist, vid protokollet
______________________
Justeras
Joakim Karlström

____________________________
Thomas Johansson, ordf.

