
PROTOKOLL
Lainio bys vägsamfällighet , årsstämma 2015
Lokal: Bönhuset  Dag: 20150530  Tid: 13.00
Närvarande: 14 st, enligt närvarolista

Dagordning

§1 Arne Henriksson valdes som mötesordförande.

§2 Ulf Haapalahti och Bror Eriksson valdes att justera mötesprotokollet.

§3 Ordförande läste upp styrelse- /verksamhetsberättelsen. 

§4 Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Revisionsberättelsen lästes upp. Revisionsberättelse kopieras upp och skickas till de 
andelsägare som önskar. Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes/avslogs

§5 Behandling av inkomna ärenden och motioner. 
a) Ärende från Georg Juto, upptagning av färjan. Ordförande informerar att inget    
datum för upptagning av färjan får sättas i förväg. Information från Georg Juto,   
bifogas skriftligen till protokollet. Georg skickar information till Siv-Britt. Skötsel av 
färjan har inte fungerat, bryggorna har förflyttats. 
Information om färjans upptagning ska ges till boende på östra sidan älven. 
Genomgång av hur skötsel av färjan görs till den som tar på sig arbetet.

§6 Granskning av styrelsens förslag till vägarbeten som ska utföras eller påbörjas        
under arbetsåret. Isättning och upptagning av färjan har skett. Därutöver inget 
underhåll utfört.

§7 Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till 
debiteringslängd. 1400 meter har beviljats bidrag, enligt Trafikverket gäller 1400 
meter, men tidigare har 2300 meter beviljats. Styrelsen ges i uppdrag att undersöka 
ärendet. Plogningen gick igenom.

§8 Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer. Stämman 
beslutade att arvodena ska vara 0 kronor.

§9 Val av styrelseledamöter och suppleanter.  Delar av styrelsen är oenig med 
stämman om huruvida samma styrelse gäller för Lainio bys vägsamfällighet som för 
Lainio Samfällighetsförening. Stämman beslutar med rösterna 6-0 att samma 
styrelsesammansättning ska jobba i båda ovan nämnda styrelser. Hur det förhåller sig 
bör klargöras och Per Baldemar kommer att undersöka saken. 

§10 Val av revisorer och suppleanter. Stämman väljer samma personer som i Lainio 
Samfällighetsförening.



§11 Bestämmande av sättet för kungörande av verkställd protokolljustering. Hemsida 
och anslagstavla gäller, som förut. 

§12 Övriga frågor
a) Verksamhetsplan och underhåll av såväl färja som vägar efterfrågas. En 
behovsinventering bör göras. 

Lainio 2015.05.30

_____________________________        _______________________________
Ordförande: Arne Henriksson   Sekreterare: Siv-Britt Mangi

_____________________________  _______________________________
Justerare: Ulf Haapalahti    Justerare: Bror Eriksson


