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N Vdgftireningen

Protokoll fiirt vid Gladiikvarns Viigfiirenings irsmiite

Tid: 2009-04-14
Plats: Folketshus, Huddinge.
Nflrvarande: I 14 var av 95 riistberiittigade.

Sl Miitets iippnande
Fdreningens ordftirande h?ilsade alla viilkomna och fiirklarade mdtet dppnat

$2 Frigan om kallelse skett i behiirig ordning
Arsmritet konstaterade att kallelse skett i beli<irig ordning

53 Val av ordfiirande fiir stiimman
Till ordftirande ftir stiimman valdes Kent Johansson

$4 Val av sekreterare fiir stflmman
Till sekreterare ftir stiimman valdes Jan Leczinsky

$5 Val av tvi protokolljusterare och rdstriiknare
Johnny Berglind och Ame Aggefors valdes till protokolljusterare och rcistriiknare

$6 Styrelsens verksamhetsberlittelse fiir ir 2008
Verksamhetsberiittelsen och den ekonomiska redovisningen ftiredrogs och
godkiindes.
Resultat och balansriikning godktindes och lades till handlingama

$7 Revisorernas berflttelse fiir ir 2008
Revisorernas beriittelse godkiindes och lades till handlingarna

S8 Frigan om ansvarsfrihet fbr styrelsen
I enlighet med revisorernas ftirslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet fiir
verksamhetsA.ret.



$9 Ersiittningar till styrelsen, revisorerna och valberedningen
Enligt budgeten ftireslogs oloriindrad ersiittning. Arsmritet godk2inde ftirslaget.
Friga uppkom varfor dessa ej specificerades, Martin Felldin fiirklarade hur dessa
iir uppgjorda sedan 10 ir tillbaks.

$10 Framstiillningar frin styrelsen eller motioner frin medlemmarna
Inga skriftliga motioner har in kommit.
Ordftirande informerade om v?igarna i Gladtikvarn som iir 13km varav 8km grus,
det iir svirt att gdra lingsiktiga investeringar di den nya planliiggningen tir pi
ging. Vi kommer att sk<ita underhillet enligt tidigare plan med bl.a. sladdning och
grusning bye av v?igtrummor etc.
Det har delats ut 900st reflexer till alla i omridet. dnskviirt att fler anviinder dessa
ftir att tika trafiksiikerheten.

511 Styrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd
Styrelsens ftirslag till budget Ftr 2009 godkiindes.

$12 Beslut om sista dag fiir inbetalning av debiterad avgift.
Arsm0tet beslutade att avsiften ska vara betald 2009-05-31. Skickas ut i slutet av
april

$13 Val av styrelse, styrelseordfiirande och revisorer
Ftilj ande val fiirriittades :
Ordftirande lir: Martin Felldin,
Sekreterare 2itr: Janleczinsky
Ledamot 2ir: Anders Clasberg
Ledamot 2tr:Lennart Schedin
Suppleanter lir: Stefan Boberg
Suppleanter 26r: Ronny Carlsson
Suppleanter 26r Thomas Bjdrklin

vald
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Revisorer
Ordinarie revisor 2flr:
Suppleant 2irr:

Rebecca Lindhe
Hans Leonardsson nwal

s14 Valberedning
Sammankallande t hr:Johnny Berglind
Ledamot 16r: Frida Odmark
Ledamot 16r: Emma Wass

omval
nyval
nyval



$15 Tid och plats fiir protokolljustering
Protokolljustering iiger rum Onsdagen den23 april FolketsHus-
Huddinge C Kl 18:00

S16 Frigestund
a) Varfiir iir de nya busshillplatserna si smala, det iir svirt att komma av med

barnvagn,
Styrelsen ser 6ver om det gdr att ltigga trummor och grusafor att latnnafd
storre yta.

b) Viigftireningens telefonsvarare gir ej att komma fram pi,
Styrelsen informerar mer om detta i sommar info Glad| om hur man gdr
tillvdga.for attfa tillstdnd till tunga transporter

c) Frigor om tung trafik uppkom igen. Varftir kdrs det tunga fordon fortfarande
under tjiillossning.
Styrelsen behdver informera Mer om dettaframfor allt till nya boende.

d) Vem ansvarar ftir parkeringsplatserna i Gladrikvarn?
Huddinge l<omun har ansvaret.for dessa

$17 Avslutning
M<itets ordftirande Kent Johansson tackade alla medlemmar fiir visat
intresse och fiirklarade mdtet avslutat.

Huddinge 23 april2009
!
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