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FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2012-07-26 

 

Närvarande 43 medlemmar samt inlämnade fullmakter för två medlemmar (bilaga). Inbjuden 
talare: hortonom och landskapsarkitekt Lars Wikström, Helsingborg. 

 

§1 Ordförande Bo Forkstam hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2 Val av mötesfunktionärer utföll enligt följande: 
 Ordförande Bo Forkstam 
 Sekreterare Staffan Paulsson 
 Justerare Knut Fälth och Inger Vilborg 

§3 Föregående årsstämmoprotokoll 2011-07-28 gicks igenom och lades till handlingarna. 

§4 Årsstämman befanns behörigen utlyst. 

§5 Verksamhetsberättelsen, kassaberättelsen (resultat- och balansrapport 2011/12) och 
revisionsberättelsen gicks igenom, fastställdes och lades till handlingarna. Behandlingen av 
budgeten uppsköts till efter diskussionen om grönområdena. 

§6 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§7 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 

- Grönområden: Hortonom Lars Wikström inledde med en genomgång av det dokument 
som styr vägföreningens arbete med grönområdena – kommunekologens skötselplan. 
Wikström gav vidare fackmannens synpunkter på skötsel av grönområden som en 
bakgrund till den diskussion som följde. I diskussionen ventilerades åsikter om 
trädfällning och röjning av sly på de olika skötselområdena. Staffan Paulsson föredrog 
styrelsens förslag till principer för vägföreningens skötsel av grönområden, vilket 
följdes av en grundlig debatt. Knut Fälth lade fram ett kompletterande förslag, som 
han dock drog tillbaka efter en stunds debatt. Stämman beslöt i enlighet med 
styrelsens förslag (bilaga). 

- Stämman fastställde budget för verksamhetsåret 2013/2014 (bilaga). 
- Vägfrågor: inga synpunkter förekom. 
- Dräneringsfrågor: Bengt Paulson hade lämnat in en motion om dränering utanför 

fastigheten Sjöhagavägen 42. Stämman beslöt att styrelsen ska undersöka lämpliga 
åtgärder. 

- Skrivelser från medlemmarna: Efter påpekande från en medlem har styrelsen sedan i 
vintras beslutat att publicera protokollen från styrelsemötena på hemsidan. Stämman 
ställde sig positiv till denna åtgärd. 

§8 Ersättningen till styrelsen beslöts oförändrat till 18 000 kronor. 
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§9 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat godkändes. Utdebiteringen beslöts kvarstå 
på 300 kronor per andel. 

§10 Val för kommande verksamhetsår utföll enligt följande: (Adresser, telefon – se hemsidan: 
Kontakt med föreningen) 

Styrelse 

Ordförande Bo Forkstam  omvald till 2013 vald på 1 år 

Ledamöter Staffan Paulsson kvarstår till 2013 
 Bengt Nilsson omvald till 2014 2 år 
 Hans Hansson omvald till 2014 2 år 
 Christer Narbe kvarstår till 2013 

Styrelsesuppl Åse Brunnström omvald till 2014 2 år 
 Olof Bengtsson kvarstår till 2013 
 Åke Larsson  omvald till 2014 2 år 
 Aud Bengtsson kvarstår till 2013 
 Daniel Lilja  kvarstår till 2013 

Revisorer Sol-Britt Axelsson kvarstår till 2013 
 Kjell Hansson omvald till 2014 2 år 

Revisorsuppl  Knut Fälth  kvarstår till 2013 
 Lars-Göran Olsson omvald till 2014 2 år 

Valberedning Hans Hansson omvald till 2013 1 år 
 Lars-Göran Karlsson omvald till 2013 1 år 
 Bengt Paulson omvald till 2013 1 år 

Kontaktombud, grönområden, valda 1 år:  
 Bo Forkstam  område 1,1a,2,3 
 Ingmar Pålsson 4 
 Staffan Paulsson 5,6 
 Christer Narbe 7,8,9 
 Lars-Göran Karlsson 10,11 
 Hans Hansson A,12,13,14,del av 15,16,20,21,22,23 
 Knut Fälth  del av 15 
 Håkan Rahm  17,18,19 
 Uno Svanheden 24,25,26 
 Sol-Britt Axelsson Farhult 1:1 

Kontaktombud, tekniska frågor Hans Hansson 
 ekonomiska frågor Bengt Nilsson 
 avvattning Hans Hansson – Blockhusvägen 
 Rolf Långberg – Årnackevägen 
 Lars-Göran Karlsson – Årnackevägen 

§11 Övriga frågor 

- Efter en fråga om hundbad beslöts att Christer Narbe ska kontakta kommunen för ett 
klarläggande. 

- Christer Narbe uppmanade till uppslutning för röjning på ljungheden. 
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§12 Tid och plats för justering beslöts till söndagen den 12 augusti klockan 10 hos Staffan 
Paulsson på Sjöhagavägen 35. 

§13 Ordförande Bo Forkstam tackade de närvarande medlemmarna för deras deltagande och 
avslutade mötet. 

 

 

Farhult 2012-07-26 

 

Staffan Paulsson, sekreterare  Bo Forkstam, ordförande 

 

Knut Fälth, justerare   Inger Vilborg, justerare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


