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Protokoll nr 44
Ordinarie Styrelsemöte i Ramsö Vägförening
Tid: Söndagen den 25e oktober
Plats: Kustbohemmet, Ramsö
Närvarande ledamöter:
Lennart Edenborg (LE),Anneli Rogeman (AR), Jonas Moberg (JM),
Göran Haglund (GH ), Max Nyman ( MN )
1) Sammanträdet öppnas
Styrelsens ordförande Jonas Moberg förklarade mötet öppnat.
2) Dagordningens fastställande
Mötet beslutade att fastställa dagordningen..
3) Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes: Anneli Rogeman.
Till justeringsman valdes: Göran Haglund

.

4) Föregående protokoll
Inga synpunkter lämnades på föregående protokoll som därmed lades till
handlingarna
5) Ekonomi
Föreningens resultatrapport och budget gicks igenom. Arvoden till föregående
styrelseledamöter beslutades att utbetalas inom kort.
6) Pågående projekt.
Vägrenoveringsprojektet. Ansvarig: Lennart Edenborg. Status: LE begär skriftlig
offert från Anders Svensson, Rindö för grusning och hyvling. Bör vara färdigt i mitten
av maj 2010. LE rapporterar vid nästa möte. JM hjälper till med upprättande av
entreprenadavtal.
Stolpbytesprojektet. Ansvarig: Jonas Moberg. Status: Offert finns. Byte av stolpar
bör ske per omgående. JM rapporterar vid nästa möte
Vinterväghållningen. Ansvarig: Max Nyman som ser till att avtalet med Lennart
Söderlind ses över/förnyas
Informationsprojektet. Ansvarig: Göran Haglund som tillsammans med Rolf
Pettersson ombesörjer ett livgivande av hemsidan. MN tar med dator till nästa
styrelsemöte då vi under sittande möte ser vad vi kan komplettera med.
Lamporna/belysningen. Ansvarig: Lennart Edenborg som har i uppdrag att se till
att belysningen till Ramsöberg repareras. Styrelsen beslutade att inte lägga upp lager
av kvicksilverlampor för närvarande utan avvakta en ev sådan åtgärd till
stolpprojektets fortsättning.
7) Övriga frågor.
GH kontaktar Anne-Marie Hävermark för att stämma av vilka medlemmar som ännu
ej betalt medlemsavgift. Ledamöterna går igenom den listan på nästa möte. GH
undersöker också hur revisorerna ska arvoderas.
AR upprättar en adresslista med styrelseledamöternas samtliga kontaktuppgifter.
GH uppdaterar vägföreningens information på hemsidan
8) Möten framöver
Jonas Moberg återkommer med förslag, via mejl, på styrelsemöten förlagda på
följande sätt: :
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1. slutet av november/början december
2. februari 2010
3. april 2010 samt
4. juni 2010
9) Sammanträdet avslutas.
Avslutade ordföranden dagens sammanträde

Vid protokollet:

Justeras:

Anneli Rogeman

Göran Haglund

Jonas Moberg

