Protokoll fört vid Bittinge Samfällighetsförenings
årsstämma 2011-03-25
Årsmötets öppnande
Rolf Jonsson hälsade de 26 deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Rolf frågade om stämman varit behörigt utlyst, vilket den varit genom att
stagarna följts betr annonsering i Nerikes Allehanda 2011-03-17.
Godkännande av dagordning
Dagordningen för mötet godkändes.
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Rolf Jonsson valdes till ordförande för stämman. Åsa Skog valdes till
sekreterare för stämman.
Val av justerare
Till justerare av protokollet valdes Eva Strignert och Peter Leander.
Styrelsens och revisorernas berättelse
Rolf Jonsson redogjorde för styrelsens årsberättelse och Håkan Geijer
redogjorde den ekonomiska berättelsen.
Sven Söderlund redogjorde för revisorernas berättelse.
Samtliga berättelser godkändes.
Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2010.
Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
Inga ärenden finns.

Ersättning till styrelse och revisorer samt timersättning
Håkan Geijer redovisade styrelsens arvoden. Styrelsens förslag är bibehållen
nivå på ersättningar för styrelsearbete. Stämman beslutade enligt styrelsens
förslag.
Stämman föreslår att höja timersättningen vid praktiskt arbete till 200 kr per
timme. Stämman beslutade att höja ersättning enligt förslaget.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 2011 samt debiteringslängd
Håkan Geijer redovisade styrelsens förslag. Styrelsen föreslår fortsatt
utdebitering om 60 000 kronor.
Stämman beslutade att följa styrelsens förslag.
Val av styrelse
Till ny styrelseordförande valdes Åsa Skog. Till ny styrelseledamot valdes
Sverker Tärnkvist. Jan-Erik Karlsson omvaldes som styrelseledamot.
Anna Bäckström och Jörgen Karlsson valdes till suppleanter.
Val av revisorer
Till revisorer valdes Sven Söderlund och Gert Ericsson.
Val av valberedning
Till valberedning valdes revisorerna.
Val av firmatecknare
Stämman beslutade att ordförande och kassör är firmatecknare, var för sig.
Övriga frågor
Frågor fanns beträffande innehållet i det avtal som finns mellan
Vägsamfälligheten och exploatören Återvändan Ett AB. Rolf Jonsson läste upp
avtalet. Diskussioner fördes gällande värdet i avtalet.
Styrelsen har under året fört diskussioner med exploatören och kommer även att
fortsätta med det under 2011. Ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder som
föreslagits av den konsult som anlitats kommer att genomföras under 2011.
Fråga om när vägen skulle återställas till ursprungligt skick ställdes. Etapp 1 av
3 av byggnationen i Katrinelund pågår nu. Enligt avtalet ska vägen återställas

efter avslutad byggnation. Styrelsen tar med frågan till exploatören för att få del
av byggnationens tidplan.
Alternativ vägsträckning diskuterades. Förslag till alternativ vägsträckning ska
skickas till Örebro kommun. Vägsamfällighetens styrelse kommer i denna fråga
att samverka med styrelsen för sockenallmänningen.
Ett förslag på sänkning av hastighet inkom från Stefan Eriksson. Styrelsen
kommer att behandla förslaget i styrelsearbete under året.
Under tjällossningsperioden kommer vi att skylta med begränsat axeltryck för
att minska slitaget på vägen. Styrelsen tar kontakt med Vägverket för att söka
tillstånd samt anmäla att skylten sitter uppe.
Meddelande om var stämmoprotokollet finns tillgängligt
Protokollet kommer att finnas tillgängligt hos Åsa Skog.
Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Avgående ordförande, Rolf Jonsson, avtackades med blommor och choklad.
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