Ärsmöte i Nord.kosters Vägförening den 1,9 April
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Närvarande: se bifoqad röstlänqd.

L. VaI av ordförande för stämman: Sittande Roqer Ekstrand
valdes ti]I ordförande av mötet.
2. Val- av sekreterare för stämman: Sittande Linda Tänq valdes
ti11 sekreterare för mötet.
3.

Gokännande

röstlängd.

av röst1ängd: Närvarolistan qodkändes som

4. Val av justerare för

protokol-l: Sven-Erik
Brattholm och Seved Gren valdes ti-l1 iusterare av stämmans
nrnl-nlznl

stärnmans

I

5

. Styrelsens berättel-se: Se bilaga.

6

. Revisorernas berättelse: Se bil-aqa.

7. AnSvarsfrihot

Fi\r <frrrol.ggn; Styrelsen

gavs anSVarSfrihet

^FÄ**--

B. Inkomna förs1ag: Ordföranden informerade: Lantmäteriet har
fått ett uppdrag att göra en förrättning över Kosters vägnät,
dett.a är ett led i morgondagens förvaltning av Koster i
samband med den Fördjupade översiktsplanen. Det nya förslaget
innebär att det skall finnas en gemensam förening med ansvar
för båda öarnas vägnät samt brygqor och Kosterlänken. Eftersom
vi inte vet vad detta innebär kostnadsmässigt och hur
stadsbidragen kommer att se ut beslutade stämman att
Nordkosters väqföreninq fortsätter att driva vår linie i
frågan.

9. Arvoden: Stvrelsens arvoden föreslås oförändrade.
10. Styrelsens förslag till ut.gifts- och inkomststat:
bilaga. Stämman godkände förslaget.

Se

11. Val av styrelse och Suppleanter: Rogrer Ekstrand, Sven-Erik
BratLholm och Linda Täng sitter ytterligare ett år. Omval av
Torbjörn Kalbratt., Ingegärd Kalbratt. Val av suppleanter:
Tomas Wildahl samt nrrval av Kenneth Axelsson.
12. Val av revisorer: .Törsen Bvström och .fan-Åke endreasson.
13. Val av valberedning: Göran Lyth och Hubert

Mydsam.

14. övriga frågor: fnformation om andel-stalen i föreninglen:
finns det 1158 andelar uppdelade pä 282 fastighet.er
varav 63 är obebyggda tomter, 1,62 är fritidsboende, 3J
fastboende, 20 rörelser samt 2 övrtga verksamheter.
Sammanlagt

Styrelsen fick i uppdrag av stämman att se över "stickvägarrra"
för att eventuellt ta över skötseln av dem.
Ordföranden påminde om atL förändringar i fastigheterna a1ltid
skall anmälas för andelstalens sku11.

Det finns för närvarande 18 fyrhjulingar på Nordkoster, 15 har
tillstånd och tre skall få.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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