FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2015-07-30

Närvarande: 28 medlemmar enligt närvarolista (Bilaga)

§1 Ordförande Lars-Göran Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Val av mötesfunktionärer utföll enligt följande:
Ordförande: Lars-Göran Karlsson
Sekreterare: Staffan Paulsson
Justerare:
Anders Holmstrand och Anders Svensson
§3 Årsstämman befanns behörigen utlyst.
§4 Verksamhetsberättelsen, kassaberättelsen och revisionsberättelsen gicks igenom och
godkändes.
§5a Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
b Lars-Göran Karlsson läste upp styrelsens verksamhetsplan för sitt arbete under det
kommande verksamhetsåret (Bilaga). Några frågor ställdes och besvarades.
c Kassören Bengt Nilsson läste upp styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
2015/2016 (Bilaga). Förslaget godkändes.
§6 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
-

-

En motion hade lämnats in om skötseln av Stenvallavägen (Bilaga). Den berörda
vägen ligger utanför vägföreningens ansvarsområde. Stämman beslöt att styrelsen ska
samråda med kommunen för att klargöra och lösa problemen.
Styrelsens ansvarige för vägfrågor, Knut Fälth, presenterade styrelsens förslag till
principer för skötsel av grönområden (Bilaga). Stämman godkände förslaget.
Styrelsesuppleanten Torbjörn Eldh presenterade styrelsens förslag till
modifikation/modernisering av stadgarna (Bilaga). Stämman godkände förslaget. För
att stadgeändringarna ska vinna laga kraft fordras ett identiskt beslut också av nästa års
stämma.

§7 Ersättningen till styrelsen beslöts kvarstå på 22 000 kronor.
§8 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat föredrogs av kassören (Bilaga). Stämman
godkände förslaget. Utdebiteringen beslöts till 300 kronor per andel.

§9 Val för kommande verksamhetsår utföll enligt följande: (Adresser, telefon – se hemsidan:
Allmän information – Förtroendevalda)
Styrelse
Ordförande: Lars-Göran Karlsson

nyvald till 2016

vald på 1 år

Staffan Paulsson
Knut Fälth
Lars Jönsson
Bengt Nilsson

omvald till 2017
omvald till 2017
kvarstår till 2016
kvarstår till 2016

2 år
2 år

Styrelsesuppleanter
Åse Brunnström
Torbjörn Eldh
Daniel Lilja
Fredrik Ljung
Olof Bengtsson

kvarstår till 2016
kvarstår till 2016
omvald till 2017
nyvald till 2017
omvald till 2017

2 år
2 år
2 år

kvarstår till 2016
omvald till 2017

2 år

Revisorssuppl Lars-Göran Olsson
Anders Melander

kvarstår till 2016
omvald till 2017

2 år

Valberedning Anders Svensson
Bengt Paulson
Håkan Rahm

omvald till 2016
omvald till 2016
omvald till 2016

1 år
1 år
1 år

Ledamöter

Revisorer

Kjell Hansson
Sol-Britt Axelsson

§10 Övriga frågor:
-

Styrelsens vägansvarige Lars Jönsson vädjade till alla att rensa buskar och träd på sina
tomter, så att inte växtligheten väller ut över vägarna och orsakar trafikfara och hinder.
En medlem påpekade att många boende parkerar sina bilar ute på vägen, vilket skapar
onödiga trafikfaror.
Konstaterades att den miljonkronorssatsning som kommunen utlovat till Farhults
strand nästan inte har resulterat i någonting. Vägföreningens styrelse bevakar frågan.

§11 Tid för protokolljustering beslöts till söndagen den 16 augusti klockan 10 hos
sekreteraren Staffan Paulsson, Sjöhagavägen 35.
§12 Ordföranden Lars-Göran Karlsson tackade deltagarna och avslutade stämman.

Farhult 2015-07-30

Staffan Paulsson, sekreterare

Lars-Göran Karlsson, ordförande

Anders Svensson, justerare

Anders Holmstrand, justerare

