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FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2013-08-01 

 

Närvarande: 63 medlemmar samt 8 inlämnade fullmakter (Bilaga) 

 

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

§2. Val av mötesfunktionärer utföll enligt följande: 
 Ordförande Bo Forkstam 
 Sekreterare Staffan Paulsson 
 Justerare Anders Holmstrand och Lars Jönsson 

§3. Föregående årsstämmoprotokoll 2012-07-26 gicks igenom och lades till handlingarna. 

§4. Årsstämman befanns behörigen utlyst med anmärkningen att budgetförslag, dagordning 
inlämnade motioner och styrelsens yttranden över dessa ska bifogas kallelsen i 
fortsättningen. Beslöts att dessa handlingar skickas elektroniskt till de medlemmar som har 
anmält sin e-postadress. Till medlemmar utan angiven e-postadress ska handlingarna skickas 
med fysisk post. 

§5. Verksamhetsberättelsen, kassaberättelsen och revisionsberättelsen gicks igenom och 
lades till handlingarna. Styrelsens budgetförslag föredrogs och godkändes av stämman. 

§6. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna: 

- Bo Forkstam föredrog styrelsens planer beträffande dränering och underhåll av vägar 
kommande verksamhetsår. 

- Håkan Rahm hade som områdesansvarig samlat in önskemål om gallring från de 
boende vid sitt område och utifrån dessa önskemål utformat ett förslag till skötsel av 
området. Beslöts att gå till markägaren, Krapperup, med detta förslag. (Bilaga) 

- En skrivelse som utgår från de officiella förrättningarna och som syftar till 
klargörande av ansvar för grönområdena har sänts till två markägare. Beslöts att 
också skicka den till den tredje aktuelle markägaren, enligt Knut Fälths motion nr 1. 
(Bilaga) 

- Beslöts ändra principerna för skötsel av grönområdena av 2012-07-27 enligt motion 
2 av Knut Fälth. (Bilaga) 

- Beslöts enligt Knut Fälths motion nr 3: 
Område 11, 15 och 18. Ändra i skötselplanen till: Föryngra genom att ta ned höga träd så att 
det blir luft mellan trädkronorna och i marknivå röjs så att sikt erhålls på tvärs genom 
områdena. 
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 - Beslöts enligt Knut Fälths motion nr 4: 
 Område 16 och 17. Försök återskapa hedvegetationen enligt kommunekologens förslag. 

 - Beslöts enligt Knut Fälths motion nr 5: 

Att årsmötet beslutar om att ta in entreprenör som utför röjning och gallring under kommande 
vinter. 

- Efter en diskussion föranledd av Knut Fälths motion nr 6 om fartdämpningsbulor beslöts 
att styrelsen får i uppdrag att agera för bättre och säkrare trafik på våra vägar. Åtgärderna 
kommer att redovisas på hemsidan. 

- Lars Jönsson hade lämnat in tre frågor till årsmötet (Bilaga). De gällde relationen mellan 
styrelse, valberedning, revisorer och upphandling av entreprenad i vägföreningen. Bo 
Forkstam besvarade frågorna. 

- Thom Lidén hade lämnat in en skrivelse om sly och höga träd i trakterna av tennisbanan. 
(Bilaga). Han och stämman ansåg att denna skrivelse hade blivit besvarad genom diskussion 
och beslut tidigare under årsstämman. 

§8. På förslag av revisor Kjell Hansson beslöts att ersättningen till styrelsen ska höjas till 
22 000 kronor. 

§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 2014 vald på 1 år 

Ledamöter Staffan Paulsson omvald till 2015 2 år 
 Bengt Nilsson kvarstår till 2014 
 Hans Hansson kvarstår till 2014 
 Knut Fälth  nyvald till 2015 2 år 

Styrelsesuppleanter 

 Åse Brunnström kvarstår till 2014 
 Olof Bengtsson omvald till 2015 2 år 
 Åke Larsson  kvarstår till 2014 
 Christer Narbe nyvald till 2015 2 år 
 Daniel Lilja  omvald till 2015 2 år 

Revisorer Sol-Britt Axelsson omvald till 2015 2 år 
 Kjell Hansson kvarstår till 2014 

Revisorssuppl Lars Jönsson nyvald till 2015 2 år 
 Lars-Göran Olsson kvarstår till 2014 
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Valberedning Bengt Paulsson omvald till 2014 1 år 
 Anders Svensson nyvald till 2014 1 år 
 Torbjörn Eldh nyvald till 2014 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 
 Anders Johansson 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 

§11. Övriga frågor: 

- Christer Narbe informerade om badplatsens officiella utsträckning; en skylt vid 
cykelstigen visar var gränsen går. Han rapporterade också om ett möte med 
kommunens Richard Åkesson om gräsbeväxta områdena på stranden. 

- En fråga om den planerade cykelvägen mellan Farhult och Jonstorp besvarades. 

§12. Datum för protokollets justering överläts till sekreteraren och justerarna att komma 
överens om. 

§13. Ordförande Bo Forkstam tackade de avgående funktionärerna Aud Bengtsson och Lars 
Göran Karlsson samt de närvarande medlemmarna för deras deltagande och avslutade mötet. 

 

Farhult 2013-08-01 

 

Staffan Paulsson, sekreterare  Bo Forkstam, ordförande 

 

 

Anders Holmstrand, justerare  Lars Jönsson, justerare 
 


