Långrevsvägens

Årsmöte

Nya Samfällighetsförening

2021-05-08

Närvarande: Ca 35 medlemmar
Plats:
Lekplatsen till följd av Coronapandemin
Ordförande Bengt Viktor hälsar alla välkomna.
1

Till ordförande för mötet väljs Bengt Viktor

2

Dagordningen godkänns med ändring av att diskussion om styrelsens handläggning av väg 155 tas i samband med verksamhetsberättelsen
Till sekreterare för årsmötet väljs Hans Eriksson

3
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Till protokolljusterare väljs Kristina Bergstedt-Josefsson och Patrik Olsson

5

Stämman anser mötet vara stadgenligt utlyst
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Stämman godkänner styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020.
Resultatrapport, balansrapport och revisionsberättelse godkänns.
Viss kritik riktas mot styrelsens handläggning av Trafikverkets utredning om vägen mellan Hällsviksrondellen och Öckerö kommun
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Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
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Stämman godkänner styrelsen förslag till budget för 2021

9

Valberedningens förslag till styrelserepresentanter:
Bengt Viktor
ledamot
omval 2 år
Håkan Björkqvist
ledamot
omval 2 år
Stefan Mollberg
ledamot
nyval 2 år
Hans Jacobsson
suppleant
omval 1 år
Magnus Bergqvist
suppleant
omval 1 år
Klas Richardsson
suppleant
nyval 1 år
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Till ordförande för ett år väljs Bengt Viktor
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Valberedningens förslag till revisorer:
Anna Willson
Anna Sundberg
Eva Stenborg

ordinarie
ordinarie
suppleant

omval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag
11

Till valberedning väljs för ett år Karl-Arne Stenborg (sammankallande) och Håkan Willson

13

Övriga frågor






Patrik Bendrick ger en noggrann redogörelse för Trafikverkets
utredningsalternativ om framtida dragning av väg 155 från
Hällsviksrondellen till Öckerö kommun
Beslutades att ge Kristna Bergstedt-Josefsson i uppdrag att författa en kompletterande skrivelse till Trafikverket angående
väg 155. Styrelsen ansvarar för att skicka in skrivelsen senast
27 juni 2021
Styrelsens förslag för vidgning av ”krysset” diskuteras. Bild på
detta bifogas protokollet
Lekplatsen har besiktigats och anmärkningar kommer att åtgärdas
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Stämman beslutar att protokollet från årsmötet ska sättas upp på
anslagstavlan vid ”torget/krysset”, införas på föreningens hemsida
"dalenitorslanda.se" och sändas ut per e-post

15

Mötesordförande Bengt Viktor tackar för visat intresse och avslutar mötet
Vid protokollet
Hans Eriksson
Sekreterare

Bengt Viktor
Ordförande

Justeras
Kristina Bergstedt-Josefsson

Patrik Olsson

