FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2007-08-02
Närvarande: 53 medlemmar enligt närvarolista
§1 Ordförande Bo Forkstam hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Val av mötesfunktionärer
Ordförande Bo Forkstam
Sekreterare Staffan Paulsson
Justerare
Ursula Oscarsson, Lars-Göran Karlsson
§3 Föregående årsstämmoprotokoll gick igenom och lades till handlingarna.
Ordföranden konstaterade att nästan alla vägar är asfalterade och att den stora
röjningen blev bra i stort sett. Inga frågor förekom.
§4 Årsstämman befanns vara behörigen utlyst.
§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse
- Ordföranden Bo Forkstam gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga).
Den följande diskussionen gällde den omfattande röjningen, som
uppskattades av det stora flertalet medlemmar. Från en fastighetsägare
framkom kritik mot att inte alla hade tillfrågats. Diskussionen berörde
möjligheten och svårigheten att fatta beslut som gillas av alla berörda.
Med detta lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- Kassören Ingmar Eriksson gick igenom kassaberättelsen (bilaga). En fråga
om inventarielista besvarades med att styrelsen har en sådan. Frågan om
placeringen av föreningens ekonomiska tillgångar på ett konto med bättre
ränta besvarades med att en sådan placering förutsätter att föreningen
skatteregistreras, vilket föreningen inte beslutat att göra. Med detta lades
kassaberättelsen till handlingarna.
- Revisionsberättelsen (bilaga) föredrogs av revisorn Sol-Britt Axelsson.
Det befanns att den ene revisorn, Stig Marklund, inte gått att nå och därför
inte undertecknat revisionsberättelsen. Stämman beslöt att godkänna
revisionsberättelsen under förutsättning att också Stig Marklund reviderar
och skriver under densamma.
§6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under förutsättning att också Stig Marklund
reviderar och skriver under revisionsberättelsen.
§7 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
a. Vägfrågor
- En medlem undrade vem som ska bekosta återställandet av de brunnar som
har överasfalterats av misstag. Ordföranden svarade att vägföreningen inte
kommer att betala utan kräver att entreprenören gör detta på egen
bekostnad.
- Medlemmar anmärkte på att det behövs mer asfalt vid en del
vägkorsningar (Tobisvägen, Vattenvägen). Ordföranden uppmanade alla
som har önskemål kring asfaltering vänder sig till Hans Hansson, som
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sammanställer önskemålen. På så sätt kan alla behov åtgärdas samtidigt.
Styrelsen kommer att kontakta asfalteringsentreprenör under hösten 2007.
b. Grönområden
- Medlemmar ställde frågor och hade synpunkter som kommenterades av
ordföranden. Frågorna gällde om styrelsen avser att fortsätta med
omfattande röjning också i furuskogen, varför det är så lång tid mellan
röjningsinsatserna samt hur kommunikationen mellan
styrelsen/områdesansvariga och medlemmarna kan förbättras –
information om områdesansvariga, röjardagar och liknande.
- Ordföranden poängterade att fastighetsägarna måste tala om sina
önskemål, så att röjningen i möjligaste mån sker enligt de boendes
önskemål. Den löpande röjningen sker genom röjardagar, som varje
områdesansvarig ordnar och där de kringboende deltar. Eftersom
underhållet har blivit eftersatt blev det nödvändigt att inkalla en
entreprenör under det gångna verksamhetsåret för en mer omfattande
röjning helt enligt beslut från årsmötet 2006. Enligt planerna kommer
gallringsarbetet att fortsätta även i de övriga grönområdena. Det är
styrelsens önskan att flera medlemmar tar fler initiativ och gör fler insatser
för grönområdena. Till frågan om hur styrelsen och de områdesansvariga
ska nå ut till medlemmarna med exempelvis besked om när det blir
röjardagar, beslöts att alla närvarande skulle ange sina emailadresser för att
få information på detta sätt.
c. Dräneringsfrågor
- En medlem föreslog inrättandet av en speciell dräneringskommitté på tre
personer som skulle titta över hela dräneringssituationen. Årsstämman
beslöt dock att ansvaret för dräneringen ligger hos styrelsen, som ska
fortsätta ta in råd och synpunkter från de medlemmar som har särskilt
intresse och insikt i dräneringsfrågor.
- Ordföranden sade att styrelsen har arbetat mycket med dränering under det
gångna verksamhetsåret och att denna prioritering kommer att fortsätta.
Det gäller bl a att bevaka att den planerade nya bebyggelsen i Farhult så att
den inte belastar dräneringen för den befintliga bebyggelsen samt att
fortsätta planeringen av omfattande insatser i Farhultsbadens västra del.
d. Motioner från medlemmarna
- Inga skriftliga motioner från medlemmarna hade lämnats in.
- Under denna punkt på dagordningen diskuterades frågan om
gatubelysning. En medlem önskade fortsatt utbyggnad av gatubelysningen
på Sjöhagavägen och Farhultsbaden. Ordföranden frågade stämman och
fick svaret att det är en allmän uppfattning att Farhultsbaden (vägen) bör få
gatubelysning. Styrelsen kommer att fortsätta att påverka kommunen att
ordna gatubelysning på genomfartslederna. Kostnaden och beslutsrätten
gällande gatubelysning i det bebyggda området ligger helt och hållet på
kommunen. Vägen Farhultsbaden tillhör vägverket. Vägföreningen kan
endast påverka genom att framföra synpunkter.
§8 Ersättningen till styrelsen beslöts höjas till 18000 kronor.
§9 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2007/2008
presenterades av kassören och godkändes av stämman. Utdebiteringen beslöts
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kvarstå på 300 kronor per fastighet. Ett förslag att sänka utdebiteringen till 200
kronor röstades ner.
§10 Val för kommande verksamhetsår:
Styrelse
Ordförande Bo Forkstam
omvald till 2008
vald på 1 år
Ledamöter Staffan Paulsson
omvald till 2009
vald på 2 år
Ingmar Eriksson
kvarstår till 2008
Hans Hansson
kvarstår till 2008
Christer Narbe
omvald till 2009
vald på 2 år
Styrelsesuppleanter Lars Lindblad
omvald till 2009
vald på 2 år
Åse Brunnström
kvarstår till 2008
Thomas Strömberg
omvald till 2009
vald på 2 år
Åke Larsson
kvarstår till 2008
Olof Bengtsson
nyvald till 2009
vald på 2 år
Revisorer
Sol-Britt Axelsson
omvald till 2009
vald på 2 år
Stig Marklund
kvarstår till 2008
Revisorssuppleanter Kjell Hansson
omvald till 2009
vald på 2 år
Lars-Göran Olsson
kvarstår till 2008
Valberedning Hans Hansson sammankallande omvald till 2008
vald på 1 år
Ingvar Månsson
omvald till 2008
vald på 1 år
Bengt Paulson
nyvald till 2008
vald på 1 år
Kontaktombud i tekniska frågor Hans Hansson
Kontaktombud i ekonomiska frågor Ingmar Eriksson
Kontaktombud för grönområden
Bo Forkstam
område 1,1a,2,3,4,5,6
Christer Narbe
7,8,9
Karin Sandström
10,11
Hans Hansson
A,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23
Thomas Strömberg
15,16
Uno Svanheden, Lars Andersson 24,25,26
Sol-Britt Axelsson
Farhult 1:1
Kontaktombud för avvattning
väster
Hans Hansson
öster
Hans Hansson med ställföreträdare Rolf Långberg
Ordföranden uppmanade ånyo till tätare kontakt mellan områdesansvariga och de
boende samt beklagade att den utlovade kartan över områdesindelningen inte
skickades ut med kallelsen som utlovats. Detta kommer att ske tillsammans med
årsstämmoprotokollet.
§11 Övriga frågor
- Efter påpekande från en medlem lovade styrelsen påverka kommunen att ta
bort betongfundamentet från den gamla badbryggan. Denne medlem lovade att
hjälpa till.
- En medlem anmärkte på att snö och grus från vinterns snöröjning dumpades
på grönområdet vid Stenvallavägen.
§12 Protokolljusteringen kommer att äga rum genom att sekreteraren tar kontakt
med justerarna. Protokollet kommer att hållas tillgängligt för medlemmarna
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genom att anslås på anslagstavlorna och dessutom mailas till dem som har anmält
sin emailadress samt även till dem som inte deltagit på årsstämman men meddelar
sekreteraren sin emailadress.
§13 Ordföranden tackade deltagarna för deras engagemang och intresse och
avtackade Torsten Lindberg, som varit med i valkommittén under många år.
Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Farhult 2007-08-02

Staffan Paulsson
sekreterare

Bo Forkstam
ordförande

Ursula Oscarsson
justerare

Lars-Göran Karlsson
justerare
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