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VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN   ”BASTUNÄSVÄGEN”:s 

ÅRSSTÄMMA 2019-07-06 

 

     

Närvarande:  Berit och Bernth Edman, Gunnel och Åke Edlund, Sonja och Valter Oskarsson, Maria 

Sjöberg och Thomas Andersson, Tomas Johansson, Roger Johansson, Ulla Britt och 

Jerry Arvidsson, Eva och Per Erik Grahn 

 

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 2018 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.   Fastigheten Bastunäs 1:17 (en ren skogsfastighet norr om Stenträsket) har av Lantmäteriet ålagts      

      att betala 1,4% av årskostnaderna för sommarunderhållet av Bastunäsvägen. Då allt virke, som  

     avverkas på fastigheten Bastunäs 1:17, uttransporteras via vägsystemet längs Hemsjövägen   .  

     är det inte logiskt att fastigheten skall stå för någon del  av underhållet av Bastunäsvägen. 

     Mötet beslöt därför att ägaren till fastigheten skall slippa betala någon årskostnad tills vidare. 

 

8.  Beslöts att vägslänterna skall släntslås under innevarande barmarksperiod. 

     Tomas J kompletterar därefter antalet plogpinnar i god tid före vinterperioden.             

      

     Färdigställning av bromålningen skall vara klar i god tid före kommande höst enligt löfte från      

     Bro och Tak   

     . 

9. Till ny styrelse för kommande år valdes Jerry, Per-Erik, Roger och Tomas J.  

Jerry valdes till ny ordförande.  

 

10. Till revisorer för nästa år valdes Berndt och Åke. 

 

11. För att kunna sköta utbetalningar via Internet, och för att kunna ha tillgång till kontinuerliga 

kontobesked gavs Jerry Arvidsson och Per-Erik Grahn 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 /filer/byastämmor/vägstämma 

 

 

 

 

 

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

       

      År       Ansvarig 

 

      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 

      2029   Jerry Arvidsson 

 

  I tur för nästa år står således Maria 

 

 

14  Mötet förklarades avslutat  

 

Bastunäs 2019–07-06 

 

 

 

Åke Edlund                                

vid protokollet 

 

 

 

Thomas Johansson                                           Maria Sjöberg                                                               

Justeringsman                                                               justeringsman     

 

 

 

 

 

 


