Arsmöte I Nordkosters Vägförening 2010, 24/4 20LL
Ordföranden hä]sade aIIa välkomna och mötet öDDnades.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Roger Ekstrand vafdes tifl ordförande för stämnan.
Iinda Täng valdes till sekreterare för stämman.
Röstlängden godkändes.
Till- justerare för stänunans protokofl vaLdes Dick Andersson och
Göran Lyth.
Styrelsens berättelse och resultaL och bafansräkningen, se bilaga,
läel-Fe rrnn ^.h .rodkändes aV Stämman.
Revisorernas beråttel-se 1ästes upp.
Stärunan gav styrelsen ansvarsfrihet.
Inkomna förslag, Inga förslag har kolfu'nit in ti-LI stämman men
ordföranden j-nformerade om styrelsens förslag av höjning av
medlemsavgiften med tjugo kronor per andel. Stämman diskuterade
detta och besluc togs på aEt avgiften ska11 höjas. Styrelsen fick i
uppdrag aLL utreda om en höjning av andelstaLen för fricidsboende
är genomförbar. Att öka fritidsboendes andeLstal från tre till fem
vilket i-nnebär samma andelsta.l- sorn fastboende har. De+'ta-==ffi 0 |

i)Ä
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9. Arvodena beslutades vara oförändrade under 2011.
10.
Styrelse försl-ag till utgifs- och inkomstat, se bilaga,
redov.isades och godkändes av stännan.
11.
Val av styrelse och suppleanLer: Ingegärd Kalbratt och
Torbjörn Kalbratc valdes tiII ordinarie styrelse ledamöter på två
år.
Kenneth Axelsson och Tomas willdal valdes tiI-t styrelsesuppleanter
på ett år. TilL revisorer valdes Jan-Äke Andreasson och Jörgen
Byström. Ti11 valberedning valdes Göran Lyth och Herberr Mydsam.
\2.
övriga frågor:
. Roger E informerade om Motorfordonsti I f s tånd. Trettionio
fordon har fått tillstånd. Det är fortfarande tre stvcken
som inte ansökt, Vi har även satt upp skyltar med
'Motorfordonstrafik förbjudenr vid bryggorna. Vi i
vägföreningen kan inte agera som poliser men vi kan
fortsätta påminna medl-emmarna via utskick om hur viktigt

Jl

det är att begränsa trafiken samt påminna om att det inte
är tillåtet för minderåriga att köra moped.
fnformation angående förrättning av Stickvägar,
förrättningen beräknas ta cirka ett år. Stämman gav
styreLsen i uppdrag att beräkna vad det konuner att kosta
att j-ordningstäIla de sex nya stickvägarna,
Stickvägarna beräknas ta upp til.l en tioårsperiod att
iordningstäI1a.
Roger E. Informerade om att väqen skall ffyttas vid
fastigheL 1: 225 detta konmer aLt skjutas framåt i !.iden
då husbygget har överklagats. Vi har dock budgeterat för
kostnaden.

Roger E. Informerade om vår hemsida, www.nordkosrervf.com,

Vi har köpt in en traktor med flak till vägföreningen
Bastevikens stuqby. Kostnad en krona. Den kommer att
hyras ut till medlemmar som har behov av tyngre
transporter.
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Vettnetsbrygga. Denna skall åtgärdas snarast.
Som avslutning påninde Roger E. medlemnarna om att alltid
'nad.lclå

å.1-accirr'1ri

r^

qAmf ån.lri n.rår

i :nrialer:ton

nÅ

fastigheterna. Det är dessutom av yttersta vikt att. alla
med.lenmar ser till
att träd och buskar är nedklippta så
att sikten är fri vid vägnätet.
Mötet avslutades.
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Göran Lyth
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Dagordning
o
Val av ordförande för stämman
o
Val av sekreterare för stämman
o
Godkännande av röstlängd
e
Val av justerare av stämmans protokoll
.
Styrelsen berättelse
o
Revisorernas berättelse
o
Ansvarsfrihet för styrelsen
.
Inkomna förslag
o
Arvoden
.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
o
Val av styrelse och suppleanter
o
Val av revisor
o
Val av valberedning
.
Övriga frågor
. I nfo motorfordonstillstånd

nfo förrättning Stickvägar
.lnfo flyttning av väg vid fastighet 1:225
. Info Hemsida www.nordkostervf.com
olnfo Traktor
o

o
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Avslutning
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Styrelsen för Nordkosters Vägförening ga:2 bestående av Roger Ekstrand (ordförande),
Sven-Erik Brattholm (kassö|, Linda Täng (sekreterare), Torbjörn Kalbratt (ledamot),
Ingegerd Kalbratt (ledamot), Kenneth Axelsson (suppleant) och Thomas Willdal (suppleant)
avger härmed följande berättelse för verksamhets äret 2O10
Styrelsen har haft 4 stycken protokollförda möten under året.
Föreningen har publicerat en hemsida (www.nordkosteM.com) där all information rörande
vägnätet finns.
En muntlig uppgörelse har gjorts med Kosteröarnas Bygg för att ansvara för
halkbekämpningen.
Saltning av vägen genomfördes under maj månad.
Påläggning av väggrus (200 ton) genomfördes vid Vettnet och Aleviken under hösten.
Sladdning av vägnätet genomfördes under våren och hösten.
Slyröjning av dikesrenarna har genomföfts på hela vägnätet under hösten.
En vägsladd, ett sandningsaggregat och en röjsåg har köpts in under året.

Traktor med kärra har skänkts av Bastevikens stugby till föreningen.

Vägen har breddats vid restaurang Strandkanten och vid Kosteröarnas Bygg's verkstad.
Förrättning av s.k. Stickvägar har beställts från Lantmäteriet.
Rutin motorfordonstillstånd har införts och förbudsskyltar har placerats vid Vettnet och Västra
Bryggan.
Klagomål har inkommit till styrelsen att minderåriga buskör med mopeder och att buskörning
sker med fyrhjulingar.
Nordkoster 24 April 2011

Styrelsen
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DATUM: 2011 03-14

RESULTATRÄKNING 201O
lntälÄer
106 9OO kr
24 426 kr
2 207 kr

Vägavgifter
Stafsb/drag

Ränteintäkter

Utaifter
VägunderhäI
Porto mm
M e d L av g ifte r/f ö rs ä k ri n g

Arvoden
Ovriga kostnader

Summa intäkter

133 533

kr

Äre's resuttat

-88 281

kr

Summa utgifter

124 474 kr

2 421 kr
1 025 kr
7 000 kr
86 894 kr
221 814 kr

") Sandspridare
BALANSRÄKN I NG

Vägsladd
Rö/såg

201 0.1 2-31

T'LLGANCAR

Förbudsskyltar
156 826 kr
156 826 kr

Kassa bank

Summa tillgängar
EGET KAPITAL
Balanserat resultat *)
Arets resuftat 2007

245 107 kr

*) Under rub ken balonserot resultot i bolonsftkningen
Jrcmgår iiven hu Jöreningen hor behandlot tidigore årc resultot.

-88 281 kr
156 826 kr

Summa eget kapital
FöRSLAG TILL BUDGET 2011
lntäkter

Utqifter
107 000 kr

Vägavgifter
Sfafsbldrag

24 000 kr
1 000 kr
15 000 kr

Ränteintäkter
Nya fastigheter

Vägunderhäll

Arvoden

7 000 kr

Carlgrens väg flytt

Iångs ,lssvu/sf
Öviaa kostnader

Likvictitet

lnäKer

2011

303 a26

kr

121 826

kr

kr Vinteryäghållning, slyrröjning, saltning, sladdning

3 000 kr

Föffättning

Summa tillgängar +

60 OO0

Pofto mm
M e d l. a v g i fte r/f ö r s ä k i n g
Maskiner

1 00O kr

1000k
40 000
50 000
10 000
10 000

182

RESULTATRÄKNING/EUDGET 2O10

kr
kr
kr
kr

Un Rr

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade som av Nordkosters Vägförenings stämma utsetts till revisorer, får efter
full$ort uppdrag avge följande berättelse:
Vi har granskat föreningens bokföring och bokslut, och tagit del av alla verifikationer
avseende såväl inkomster som utgifter.

finner räkenskaperna väl förda och utan anmärkning föreslår vi årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
Då vi

Nordkoster den d.?L/..:..di..:..?.1..
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J Jörgen Byström

Jan-Äke An-dreasson
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