FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2009-08-06
Närvarande: 39 medlemmar enligt närvarolista
§1 Ordförande Bo Forkstam hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Bo Forkstam
Sekreterare: Staffan Paulsson
Justerare:
Bengt Alexén, Anna-Brita Martinsson
§3 Föregående årsstämmoprotokoll, 2008-08-07, gicks igenom och lades till handlingarna. En
kort diskussion om dränering uppkom.
§4 Årsstämman befanns vara behörigen utlyst.
§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse gick igenom, godkändes
och lades till handlingarna (bilagor). Några frågor om kassaberättelsen besvarades.
§6 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§7 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
- Motionerna från medlemmarna flyttades till §11, Övriga frågor.
- Vägfrågor: Ordföranden meddelade att när nu asfalteringen är i det närmaste fullbordad,
inskränker sig vägunderhållet till grusning, saltning och snöröjning. Frågor kring snöröjning
och korsningar besvarades. Detaljfrågor hänvisades till samtal mellan de berörda samt
styrelsens ansvariga.
- Grönområden: Frågor restes om vägföreningens övergripande principer om skötseln av
grönområdena. Ordföranden hänvisade till kommunekologens plan, som kommer att
publiceras på hemsidan, dessutom till de grönområdesansvariga, som har kontakt med
styrelsen för samordning av mål och medel; samtidigt är varje område och dess problem unika
och kompromisser måste till.
- Dränering: Ordföranden redogjorde för hur vägföreningen bör invänta kommunens åtgärder
innan kommande års prioriterade satsning på dränering i det östra området detaljutformas.
Ingvar Månsson redovisade sin syn och sina åtgärder beträffande detta område. Stämman
beslöt att styrelsen får i uppdrag att besluta om en ny ledning i öster samt att tillsätta en
kommitté som får ansvar för planeringen. Till detta ändamål finns 120 000 kronor avsatta i
budgeten.
§8 Ersättningen till styrelsen beslöts oförändrat till 18 000 kronor.
§9 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2009/2010
presenterades av kassören Bengt Nilsson och godkändes av stämman (bilaga). Utdebiteringen
beslöts kvarstå på 300 kronor per andel.
§10 Val för kommande verksamhetsår
Styrelse
Ordförande Bo Forkstam
omvald till 2010

vald på 1 år

Staffan Paulsson
Bengt Nilsson
Hans Hansson
Christer Narbe
Styrelsesuppleanter Lars Lindblad
Åse Brunnström
Olof Bengtsson
Åke Larsson
Camilla Winberg

omvald till 2011
kvarstår till 2010
kvarstår till 2010
omvald till 2011
omvald till 2011
kvarstår till 2010
omvald till 2011
kvarstår till 2010
omvald till 2011

vald på 2 år

Sol-Britt Axelsson
Kjell Hansson
Revisorssuppleanter Knut Fälth
Lars-Göran Olsson

omvald till 2011
kvarstår till 2010
omvald till 2011
kvarstår till 2010

vald på 2 år

Valberedning Hans Hansson
Lars-Göran Karlsson
Bengt Paulsson

omvald till 2010
omvald till 2010
omvald till 2010

vald på 1 år
vald på 1 år
vald på 1 år

Kontaktombud för grönområden
Bo Forkstam
Ingmar Paulsson
Staffan Paulsson
Christer Narbe
Camilla Winberg
Hans Hansson
Knut Fälth
Håkan Rahm
Uno Svanheden
Sol-Britt Axelsson

område 1, 1a, 2, 3
område 4
område 5, 6
område 7, 8, 9
område 10, 11
område A, 12, 13, 14, del av 15 N, 16, 20, 21, 22, 23
område del av15 S
område 17, 18, 19
24, 25, 26
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Ledamöter

Revisorer

vald på 2 år
vald på 2 år
vald på 2 år
vald på 2 år

vald på 2 år

Kontaktombud för avvattning
Hans Hansson
västra området
Rolf Långberg
östra området
(Lars-Göran Karlsson
behjälplig -”-)
§11 Övriga frågor samt motioner
- Leif Nordén hade lämnat in en skrivelse om behovet av att upprusta stigen från
Blockhusvägen ner mot stranden. Beslöts att styrelsen ska ombesörja upprustningen,
grusning.
- Byaföreningen hade skrivit till vägföreningen om behovet av farthinder på de större vägarna
i området. Beslöts att vägföreningen satsar på blomlådor. Åtta stycken är redan beställda, och
kanske kommer fler att behövas. Styrelsen lovade också att titta på andra metoder att få ner
hastigheten på de större vägarna, t ex hastighetsmätare.
- Carina Yourstone hade lämnat in en skrivelse om behovet av farthinder. Denna skrivelse är
besvarad med hänvisning till liknande skrivelse från byaföreningen.
- Ulla-Britt Ahlqvist skrev och efterfrågade vägföreningens principer för parkering – på gatan,
tomten eller grönområdena. Svaret är att vägföreningen rekommenderar att alla parkerar sina
bilar inne på de egna tomterna.

§12 Tid och plats för justering av protokollet blir enligt överenskommelse mellan sekreteraren
och justerarna.
§13 Ordföranden Bo Forkstam tackade de närvarande medlemmarna för deras deltagande och
avslutade mötet.
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Staffan Paulsson
sekreterare

Bo Forkstam
ordförande

Bengt Alexén
justerare

Anna-Brita Martinsson
justerare

