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$ I VaI av oldfiirande fill stämman

\'tötet öppnades av f'öreDirrgens ordförirnde Jan Åber€ Vid årsmötef var I0 medlemmar näryararde.

Till ordförmde lbr stiinmar valdes jan Ätrcrg

S 2 Vål av sekleferår'e lor stäftnran

T!11 sekrelerare valdes Tourmy Skaryling.

$ J Val åv tvd justelingsm:in

Till at j ustera ståmmoprolokollet vdldes Leif Andersson och Per-Olol Eldh

S 4 Stänmans bchörigå uthsånde

Fastslogs afl mörei uilysts i behörig ordning på vägiiireningeDs hemsida och tidiingar l4 dagar innan
årsmötet

S 5 Styrclsens och lcvisoremås beräffelse

St)relsens berattelse, bai ls- och rest tatrikring fiöredrogs av L)la Lintlgren

Ref isioDsberätfelsen fbredrogs ar' lörerringens revisor Gert Guslifsson

Staimmar beslutade i enlighei med revisoremirs fiirslag:

at| fåststå.lla balsnsråkningen med en omslLltning på SEK 881 424t-

att f'astst.illa årels overskofi på SEK 168 311:-

S 6 Ansvalsfrihet för's8relsen

Ståmman beslutade j enlighet med revisorenl:rs förslag:

ala sryfelsens ledamöter beviljades ansvarsfnhet för räkenskapsåref 20ll-20I4

$ 7 Fr'åmst?ilhriDg och infolmåtion fi'ån stJrrlsen

Nänararde &edlenrmar tick information liån Jan Äbe€ om utörd asfältering och aft skötsel har udörts
på uppdrug från vägfogde Comrv Johansson. Asfalteing har j huvudsak ufförts åv Skanskå på uppdrag av
Kolmdrdens vågf'örening. Jan Äberg beräitade om att under åe1har det inkommit iiågor liin medlemmar
som hänvisats till kommulen som i sin tur hiinvisas tillbaka till Kolmfudens Vågti,renrng n c,ts ait
Kommunen i årenden har varit a.nwaiga

Under $? så kom frågor från medlemmar angående vintervåghållning runt Bråviksgåtden. Denna våg, som

kommer från korsningen llingst ned på Sardviksvägen vid Ettirns Kafe, ansvaral inte vaigförenilrgen för
vaghållningen

S 8 Motioner' fr'än medlemmårna

lnga motioner hade inkommit till iirsmötet

$ 9 Ersättning fill styrelsen och Ievisorura

Valberedningens fi;rslag tiil arvoden tör niistkommarde verksamhetsår pvesenterades ocb godkiudes. 
^llaarr,,oden ligger lost sed|xl tidigåre år ti;rutom revisorsemas irvode sonl iikådes dll SEK 1.500.
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Staimmoprotokollef kommer att göras tillg?ingligt på Kolmårdens vägförenings hemsid4
w wkolmardenwagforening.se.
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