Vdgsamfdllighetsforening

ldala

1(2)

lf6rt vid irsmritet med tdala Vdgsamfdllighetsfiirening 2oL7-og-tg

Protokof

1,. Miitet

-

tippnandes och dagordningen godkdndes
Antal fastigheter representerade p6 motet: 23

2.

Val av ordfdrande fiir miitet samt justeringsmfin
- Till ordforande for 6rsm6tet valdes Mikael Thunberg
- Tilljusteringsmdn och rostrdknare valdes Joakim Andersson och Bo Landgren
Protokolljustering gors efter overenskommelse med sekreteraren och inom j.4 dagar.

3.

Verksamhetsberdttelse och ekonomisk rapport
- Verksamhetsberettelsen och den ekonomiska rapporten godkdndes. Bilaga 1 och 2.

4.
5.

Revisionsberattelse
Christer Larsson ldste upp revisionsberdttelsen. Stdmman godkdnde denna och gav
styrelsen ansvarsfrihet,

-

Val av styrelse

-

Ordfdrande for en tid av 2 6r: MikaelThunberg, omval
Sekreterare for en tid av 2 6r: Greger Malmqvist, omval
Styrelsesuppleant fdr en tid av 2 Ar: Tommy Ljunggren, omval

Ovriga val
Revisor for en tid av 2 6r: Mats Hdrstedt, omval
Revisorsuppleant for en tid av 2 6r: Sten Lindskog, omval
Valberedning fdr en tid av L 6r : Sten Lindskog, Lena Malmberg, Bo Landgren och peter

-

Waller

5.

Styrelsens fiirslag till kommande Stgdrder
Byte av samtliga lampor och lamparmaturer under 20L7, 2018 eller 2019. Styrelsen
avgor vilket 6r det gors, finansieras med vdgsamfdllighetens egna medel.
Stdmman gav styrelsen mandat att genomfora enligt plan. Avstdmning pA ndsta

a)

b)

c)
d)

iirsmote.
Tre nya lyktstolpar pA omrddet: En pi ldalavdgen mellan Nils pSls vdg och
Promenaden, en p6 ldalavdgen mellan Promenaden och Rdnnviigen och en pA
Ljungvdgen ddr stigen frin Mellanvdgen ansluter. Sdtts upp ndr styrelsen bedomer
att det finns egna medel till detta, prioriteras efter byte av lampor och
lamparmaturer. Stdmman gav styrelsen mandat att genomfora enligt plan.
Avst$mning pi ndsta drsmote,
Rdtning av lyktstolpar som stdr snett.
Lyktstolparna rettas upp enligt styrelsens f6rslag, Frivilliga krafter fdr grHvning tas
tacksamt emot.
Information om hemsidan: idala.org
Hemsida n presenterades.

7.

Inkomna motioner
Inga motioner inkomna

-

2(2)

dvriga frSgor
Foljande

a)
b)

c)
9.

frigor uppkom under motet och b6r undersdkas:

Ager vdgsamflllligheten lyktstolparna?
Vem dger och anvdnder den f6re detta kabelTV_boden?
Boden stromfcirsorjes, enrigt uppgift, fr6n sista ryktstorpen p6
Ronnvdgen,
Bcir det upprdttas en bevarandeplan for vira trdd och v6r
skogsmiljo?

Mdtet avslutades

ldala den 19 mars 2016

MikaelThunberg
Ordforande

Juster.lngsman

Bilaga 1: Verksa mhetsberdttelse
Bilaga 2: Ekonomisk rapport

