
VÄGSAMF ÄLLIGHETSFÖRENINGEN "BASTUNÄSV ÄGEN":s
ÅRSSTÄMMA 2018-07-28

Närvarande: Berit och Bernth Eclman, Gunnel och Åke Edlund, Sonja och Valter Oskarsson, Maria
Sjöberg och Thomas Andersson, Tomas Johansson

1. Till ordförande att leda årsstämman valdes Åke Edlund.

2. Till sekreterare att föra stämmoprotokollet valdes Åke Edlund

3. Som justeringsmän att justera dagens protokoll utsågs Thomas J och Maria

4. Styrelsens ordförande redogjorde muntligen för 2017 års verksamhet och läste sedan upp
revisionsrapporten.

5. Mötet beslöt därefter om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

6. Mötet beslöt att ingen ersättning skall utgå till styrelse och revisorer.

7. Styrelsens förslag om oförändrad utdebitering för kommande år ( d.v.s totalt 7.500:- för
sommarunderhåll och totalt 8.800:- för vinterunderhåll, tillsammans 16.300:- ) bifölls.

Barbro Oskarsson har nyligen sålt sin sommarstuga.
Ny ägare till fastigheten Bastunäs 1:13 är sedan 2018-07-01 Per Erik Grahn från Strycksele.
Vi hälsar honom välkommen till Bastunäs och till vägföreningen!

8. Nästan samtliga plogpinnar försvann i samband med årets vallplogning. Tomas Johansson åtog
sig att köpa nya pinnar och sätta ut dem.

Reparationen av sladden är påbörjad. Thomas J tror att den är klar om ung. en månad.

Trafikverket har under augusti månad 2017 gjort en inspektion av bron över Stenträskbäcken.
Inspektionen resulterade i ett åläggande för oss att utföra en del underhållsåtgärder.
Det är framför allt rostskyddsåtgärder för huvudbalkar, lagerplattor och räcken, som måste
utföras. Åke försöker hitta en entreprenör, som kan utföra arbetena.
Någon påverkan på brons bärighet har det bristande underhållet än så länge inte.

9. Till styrelse för kommande år omvaldes Valter, Bernth, Åke och. Roger.

10. Till revisorer för nästa år valdes Thomas J och Jerry

11. För att kunna sköta utbetalningar via Internet, och för att kunna ha tillgång till kontinuerliga
kontobesked har Åke Edlund och Valter Oskarsson full dispositionsrätt till vägföreningens konto
i Swedbank. Dispositionsrätten gäller tills vidare.

12 Distribution av kallelser och protokoll skall ske per mail, per post eller genom direkt
överlämnande. Protokollen finns även på byns hemsida.

(www.bysstrask.se/filerlbyastämmor/vägstämma
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13 Den lista, som visar vilka som har ansvaret för fikat vid årsmötet följer nedanstående lista:

År Ansvarig

2019 Jerry Arvidsson
2020 Maria Sjöberg
2021 Anita Andersson
2022 Per Erik Grahn
2023 Berndt Edman
2024 P-A Arvidsson
2025 Mats Edman
2026 Åke Edlund
2017 Valter Oskarsson
2028 Roger och Thomas Johansson

I tur för nästa år står således Jerry

14 Mötet förklarades avslutat
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Vägsamf"ållighetsf"öreningen Bastunäsvägen

Revisionsrapport per 2017-12-31

Undertecknade, utsedda att granska rubricerade vägsamfällighetsförenings
räkenskaper, har i dag gjort revision omfattande perioden 2017-01-01 t.o.m
2017-12-31.
Ingående balans 2017-01-01 var 51.758,64 kr
Arets intäkter har varit 60.311,49 kr.
Arets utgifter har varit 22.331kr:-
Utgående balans 2017-12-31 blev därmed 89.739,13kr

Då vi funnit att räkenskaperna förts med föreskriven noggrannhet
tillstyrker vi ansvarsfrihet för styrelsen avseende den ekonomiska för-
valtningen av föreningens medel.
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