Årsmöte i Nordkosters Vägförening den 26 April 2008
Närvarande: enligt röstlängden.
1. Val av ordförande för stämman.
Sittande ordförande Roger Ekstrand valdes till ordförande
för mötet.
2. Val av sekreterare för stämman.
Sittande Linda Täng valdes till sekreterare för mötet.
3. Godkännande av röstlängd.
Närvarolistan godkändes som röstlängd.
4. Val av justerare för stämmans protokoll.
Kenneth Axelsson och Inger Milton valdes till justerare av
protokollet.
5. Styrelsens berättelse.
Se bilaga.
6. Revisorernas berättelse.
Se bilaga.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen gavs ansvarsfrihet av stämman.
8. Inkomna förslag.
Förslag från styrelsen att andelstal som skall registreras
hos Lantmäterienheten bekostas av fastighetsägarna själva.
Stämman antog förslaget.
9. Arvoden.
Stämman beslöt att styrelsens arvoden skulle fördubblas till
nästa år.
10.Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat.
Se bilaga.
11.Val av styrelse och suppleanter till verksamhetsåret
2008.
Stämman valde ordförande Roger Ekstrand, kassör Sven–Erik
Brattholm, sekreterare Linda Täng.
Till suppleanter valdes Tomas Wildahl och Fredrik
Andreasson. Ingegärd Kalbratt och Torbjörn Kalbratt sitter
kvar ett år till.
12.Val av revisor.
Jörgen Byström och Jan-Åke Andreasson valdes till revisorer.
13.Val av valberedning.
Till valberedning valdes sittande Göran Lyth och Herbert
Mydsam.
14.Övriga frågor.
Roger Ekstrand informerade om att vi är en av Sveriges
största vägföreningar det vill säga med en av de längsta
vägarna, 1940 meter väg. I vägföreningen ingår 280
fastigheter utav dessa är 64 obebyggda tomter 155 stycken är
fritidsboende samt 41 fastigheter är fastboende.
Vägföreningen får statsbidrag på 24 000

Det är fortfarande 2 fyrhjuliga motorcyklar som framförs på
vägarna utan att de ansökt om tillstånd hos vägföreningen.
Vi diskuterade att ansökningsblanketten för motordrivna
fordon skall omformuleras samt att vissa tillägg skall göras
på den.
Grus behövs på en del småvägar.
Stämman beslöt att grus skall läggas på de småvägar som
utsätts för mycket slitage.
Göran Lyth informerade om FÖP–en (Fördjupad Översiktsplan
för Kosteröarna) och vad som kan ske med vägföreningen i
framtiden. Det ligger förslag på att alla vägföreningar på
öarna skall bilda en gemensam vägförening för både Nord och
Sydkoster. Vi beslöt att på ett styrelsemöte ställa samman
en skrivelse som låter oss behålla vår goda ekonomi samt ser
till att våra intressen beaktas.
Vägkartan i Föp–en behöver justeras, Roger kontaktar
berörda.
Har vi en allmän eller en enskild väg?
Svårt att definiera, kanske har vi både och, detta är en
tolkningsfråga men vi skall försöka klargöra frågan under
kommande möten.
Vi kommer att undersöka möjligheterna att köpa en egen
sladdningsmaskin.
Vägen ovanför Miltons stugby ingår inte i vägföreningen.
Våra parksoffor skall ses över och vi kommer att införskaffa
några nya.
Kenneth Axelsson föreslog att stenen längs med vägen till
Lotsutkiken plockas bort för att underlätta framtida röjning
Ordförande tackade för visat intresse och mötet avslutade
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