FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2014-07-31

Närvarande: 42 medlemmar plus 2 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:
Leif Nordén och Anders Melander
§3. Föregående årsstämmoprotokoll 2013-08-01 gicks igenom och lades till handlingarna.
§4. Årsstämman befanns behörigen utlyst.
§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 året.
§7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna:
-

-

-

-

Bo Forkstam redogjorde kort för utförda och planerade åtgärder för vägar,
grönområden och avvattning. Stämman uttalade sitt gillande av den stora gallringen
under året. Parkering diskuterades och en anmärkning om spolning av ledningar
framfördes.
Stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka vad ett kommunalt huvudmannaskap
för vägar och grönområden skulle innebära.
Stämman beslöt om en vägbula på Östra Skiftesvägen infart från Årnackevägen samt
om möjligt en på väg Farhultsbaden. Om detta ej godkännes av Vägverket sättes en
bula infart Västra Skiftesvägen och en på Sjöhagavägen vid Solvik.
Stämman beslöt att styrelsen ska ta fram en policy för trädfällning.
Stämman beslöt att slyröjning ska utföras årligen.
Stämman beslöt att gallring ska planeras vartannat eller vart tredje år för att det ska bli
mindre påverkan på grönområdena än med längre intervall. Behovet och
omständigheterna måste avgöra den exakta tidpunkten för varje gallring.
Stämman beslöt att styrelsen utarbetar en aktuell skötselplan, som baseras på
medlemmarnas synpunkter liksom på synpunkter från kommunens miljöansvarige.

§8. Ersättningen till styrelsen beslöts till 22 000 kronor.
§9. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat godkändes. Utdebiteringen beslöts till 300
kronor per andel.

§10. Val för kommande verksamhetsår utföll enligt följande: (Adresser, telefon – se
hemsidan: Kontakt med föreningen)
Styrelse
Ordförande Lars-Göran Karlsson

nyvald till 2015

vald på 1 år

Staffan Paulsson
Knut Fälth
Lars Jönsson
Bengt Nilsson

kvarstår till 2015
kvarstår till 2015
nyvald till 2016
omvald till 2016

2 år
2 år

Styrelsesuppleanter
Åse Brunnström
Torbjörn Eldh
Daniel Lilja
Christer Narbe
Olof Bengtsson

omvald till 2016
nyvald till 2016
kvarstår till 2015
kvarstår till 2015
kvarstår till 2015

2 år
2 år

omvald till 2016
kvarstår till 2015

2år

Revisorssuppl Lars-Göran Olsson
Anders Melander

omvald till 2016
fyllnadsvald till 2015

2 år

Valberedning Anders Svensson
Bengt Paulsson
Håkan Rahm

omvald till 2015
omvald till 2015
nyvald till 2015

1 år
1 år
1 år

Ledamöter

Revisorer

Kjell Hansson
Sol-Britt Axelsson

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
Stämman beslöt att kontaktombud för tekniska och ekonomiska frågor samt avvattning ska
utses av styrelsen.
§11. Övriga frågor:
-

Styrelsen fick i uppdrag att reda ut frågan om bad för människor och djur.

-

Styrelsen fick i uppdrag att reda ut problem kring trafik till och på Stenvallavägen
genom att ordna med skyltning och genom kontakt med GPS-företag.
Stämman uppskattar att Anders Svensson och Christer Narbe tar upp
vägföreningsfrågor i sina kontakter med Höganäs kommun.

§12. Tid för protokollets justering beslöts till 10 augusti klockan 10 hos sekreteraren på
Sjöhagavägen 35.
§13. Avtackning och presentation
-

-

Staffan Paulsson, som äldste kvarvarande styrelsemedlem, framförde Farhultsbaden
Vägförenings tack till de båda avgående styrelsemedlemmarna Bo Forkstam för
mångårigt ordförandeskap och Hans Hansson för hans mångåriga engagemang som
ledamot i styrelsen och för hans omsorg om skötseln av väghållning, grönområdena
och avvattningsledningar inom vägföreningens område. Staffan Paulsson överlämnade
en blomsteruppvaktning. Stämman applåderade de båda.
- Den tillträdande ordföranden Lars-Göran Karlsson presenterade sig inför stämman.
Samma gjorde den nye styrelseledamoten Lars Jönsson.

§14 Ordföranden Bo Forkstam tackade styrelsen och funktionärerna för det goda samarbetet
och för de insatser som gjorts under åren och som gjort att vi har en så välskött förening, både
tekniskt och ekonomiskt. Dessutom tackade ordföranden de närvarande medlemmarna på
mötet och förklarade mötet för avslutat.

Farhult 2014-07-31

Staffan Paulsson, sekreterare

Bo Forkstam, ordförande

Leif Nordén, justerare

Anders Melander, justerare

