FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2010-08-05
Närvarande 27 medlemmar enligt närvarolista
§1 Ordförande Bo Forkstam hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Val av mötesfunktionärer
Ordförande Bo Forkstam
Sekreterare Staffan Paulsson
Justerare
Uno Svanheden, Knut Fälth
§3 Föregående årsstämmoprotokoll, 2009- 08-06, gicks igenom och lades till
handlingarna. Besluten från förra årets stämma har åtgärdats. Detta års stämma
ställde sig enhälligt positiv till de hastighetsdämpande åtgärder som vidtagits.
Styrelsen kommer att utvärdera och fortsätta arbetet med trafiksäkerhet. Ännu en
gång betonades att de boende bör parkera inne på sina tomter; ute på vägen skapar
parkerade bilar problem. Med dessa konstateranden lades föregående
årsstämmoprotokoll till handlingarna.
§4 Årsstämman befanns vara behörigen utlyst.
§5 Verksamhetsberättelsen, kassaberättelsen och revisionsberättelsen gicks
igenom, fastställdes och lades till handlingarna.
§6 Stämman beviljade styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
§7 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
- Vägfrågor: I en motion framfördes önskemål om vägbulor på Sjöhagavägen 25–
35. Beslöts att motionen ska ingå i styrelsens utvärdering av det gångna
verksamhetsårets åtgärder och planer för fortsatt arbete för trafiksäkerhet.
Ordföranden konstaterade att våra vägar i stort sett är asfalterade och i gott skick.
Inga stora åtgärder planeras nästa verksamhetsår. Inga frågor förekom.
- Grönområden: Det blev diskussion om en eventuell och kontroversiell
trädfällning. Några principer nämndes: Många träd är för höga och vi måste
avverka efter hand; vi ska sträva efter att alla närmast berörda blir överens; den
grönområdesansvarige har avgörandet; vid oenighet får styrelsen träda in.
- Dränering: Mycket har gjorts under det gånga verksamhetsåret. En ny markägare
möjliggör färdigställandet av en hittills ofärdig dräneringsledning vid
Sjöhagavägen. Ytterligare dränering planeras mellan fotbollsplanen och Östra
Skiftesvägen. Inga frågor förekom.
§8 Ersättningen till styrelsen beslöts oförändrat till 18 000 kronor.
§9 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat godkändes. Utdebiteringen
beslöts kvarstå på 300 kronor per andel.

§10 Val för kommande verksamhetsår
Styrelse
Ordförande Bo Forkstam
Ledamöter Staffan Paulsson
Bengt Nilsson
Hans Hansson
Christer Narbe

omvald till 2011
kvarstår till 2011
omvald till 2012
omvald till 2012
kvarstår till 2011

Styrelsesuppleanter
Lars Lindblad
Åse Brunnström
Olof Bengtsson
Åke Larsson
Adi Bengtsson

kvarstår till 2011
omvald till 2012
kvarstår till 2011
omvald till 2012
fyllnadsval till 2011

vald på 1 år
2 år
2 år

2 år
2 år
1 år

Sol-Britt Axelsson
Kjell Hansson

kvarstår till 2011
omvald till 2012

2 år

Reviorssuppleanter Knut Fälth
Lars-Göran Olsson

kvarstår till 2011
omvald till 2012

2 år

Valberedning Hans Hansson
Lars-Göran Karlsson
Bengt Paulsson

omvald till 2011
omvald till 2011
omvald till 2011

1 år
1 år
1 år

Kontaktombud för grönområden
Bo Forkstam
Ingmar Pålsson
Staffan Paulsson
Christer Narbe
Lars-Göran Karlsson
Hans Hansson
Knut Fälth
Håkan Rahm
Uno Svanheden
Sol-Britt Axelsson

område 1,1a,2,3
område 4
område 5,6
område7,8,9
10,11
A,12,13,14, del av 15, 16,20,21,22,23
del av 15
17,18,19
24,25,26
Farhult 1:1

Kontaktombud för avvattning
Hans Hansson
Rolf Långberg
Lars-Göran Karlsson

västra området
östra området
behjälplig östra området

Revisorer

§11 Övriga frågor
- En anmärkning att några boende lägger ut singel från sin garageinfart ut på
asfalten ledde till uppmaningen att inte göra så.
- En anmärkning om olämplig parkering på vägen nere vid stranden ledde till att
styrelsen ska titta ytterligare på frågan och kontakta kommunen för åtgärder.
§12 Tid och plats för justeringen beslöts till lördagen den 14 augusti klockan 10
på Sjöhagavägen 35.

§13 Ordföranden Bo Forkstam tackade de närvarande medlemmarna för deras
deltagande och avslutade mötet.
Farhult 2010-08-05

Staffan Paulsson
sekreterare

Bo Forkstam
ordförande

Uno Svanheden
justerare

Knut Fälth
justerare

