Protokoll Storhullsjövägens samfällighetsförening
Årsmöte bygdegården Storhullsjön 2019-06-30 kl 15.00
Ordförande Rut Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Val av ordförande för stämman: Rut Eriksson
2. Val av sekreterare för stämman: Stefan Holmstedt
3. Val av justeringsmän för stämman: Thor Göransson och Anna Lindh
Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande samt revisorernas berättelser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Inga framställningar eller motioner har inkommit.
Inga yrkanden på ersättning till styrelsen eller revisorerna för året.
Styrelsens förslag är att inga utdebiteringar för året 2019 sker vilket beviljades av stämman.
Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter samt konstitution:
Ordförande
Rut Eriksson
omval 1 år
Kassör
Lars Skoglund
omval 2 år
Sekreterare
Stefan Holmstedt
omval 2 år
Ledamot
Stefan Nordlander
kvar 1 år
Ledamot
Thor Göransson
kvar 1 år
Suppleant
Jan Westerberg
omval 1 år
Suppleant
Jesper Johansson
nyval 1 år
Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig för föreningen.

10. Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor
Anna Lindh
Suppleant
Monica Engvall Persson

omval 1 år
omval 1 år

11. Val av valberedning
Valberedning
Urban Sjölander (sammankallande) omval 1 år
Valberedning
Fredrik Gradin
nyval 1 år
12. Övriga frågor
Övriga frågor som togs vid årsmötet var information om att upprustning med nytt slitlager,
drygt 600 ton, från KammarOllesvägen och fram till byn har utförts.
Fortfarande finns problem med hänsynstagande på södra sidan vad gäller hastighet förbi de
fastigheter som ligger nära väg. Skyltar är beställda med text ”Farthinder” samt att det även
kommer att kompletteras med 30 km skyltar.
Utifrån fjolårets många skogsbränder kom frågan upp om det finns möjlighet för brandbilar
att tanka vatten. Stämmans deltagare var överens om att bästa platsen är vid ån. Det finns
även platser att tillgå efter väg 586.
Stämman efterfrågade även våra stadgar för föreningen. Dessa kommer att finnas tillgänglig
på hemsidan.
Thor Göransson kontaktar Skogsstyrelsen vad gäller vindfällen vid ån efter de oväder som
varit, för att undanröja risk för uppdämning i ån mellan Lillhullsjön och Storhullsjön.
Styrelsen ser gärna att andelsregistret uppdateras när försäljning av fastigheter sker.
Kontakta gärna någon i styrelsen.
13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Protokoll från vägföreningen finns utlagda på www.hullsjon.se

Ordförande Rut Eriksson tackade de närvarande och avslutade mötet.
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