
FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2016-07-28 

 

Närvarande: 35 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: Anna Arnsvik och Anders Holmstrand 

§3 Mötet befanns behörigen utlyst. 

§4 Verksamhetsberättelsen, kassaberättelsen och revisionsberättelsen gicks igenom och 
godkändes. 

§5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§6a Lars-Göran Karlsson läste upp styrelsens verksamhetsplan för sitt arbete under det 
kommande verksamhetsåret (Bilaga). 

b Torbjörn Eldh föredrog styrelsens förslag till stadgeändringar, samma som röstades igenom vid 
förra årets stämma. Förslaget godkändes också i år av stämman. Därigenom blir förslaget giltigt. 
(Bilaga) 

§7 Beslöts att ersättningen till styrelse och revisorer ska kvarstå på 22 000 kronor. Styrelsen 
kommer vid nästa stämma att presentera ett förslag till ny fördelning av ersättningen, 

§8 Styrelsens förslag till budget föredrogs av kassören Bengt Nilsson. Stämman godkände 
förslaget. Utdebiteringen beslöts kvarstå vid 300 kronor per andel. 

§9 Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter för kommande verksamhetsår 
utföll enligt följande: 

Styrelse Lars-Göran Karlsson, Bengt Nilsson, Lars Jönsson omvaldes på två år, till 2018. 
  Staffan Paulsson, Knut Fälth kvarstår ett år, till 2017. 

Ordförande Lars Göran Karlsson, valdes på ett år, till 2017. 

Styrelsesuppleanter Thom Lidén, Johan Holtner nyvaldes på två år, till 2018.   
  Daniel Lilja, Fredrik Ljung, Olof Bengtsson kvarstår ett år, till 2017. 

§10 Val av revisorer och revisorssuppleanter utföll enligt följande   
 Revisorer Kjell Bengtsson omvaldes på två år, till 2018.    
   Sol-Britt Axelsson kvarstår ett år, till 2017. 



Revisorssuppleanter Lars-Göran Olsson omvaldes på två år, till 2018.    
  Anders Melander kvarstår till 2017. 

§11 Till valberedning för kommande verksamhetsår omvaldes Anders Svensson, Bengt Paulson, 
Håkan Rahm på ett år, till 2017. 

§12 Övriga frågor och styrelsens svar:        

a. Framfördes önskemål om tydligare attestering av fakturor. Styrelsen tar till sig synpunkten. 
    

b. Anmärktes på skötseln av naturreservatet, bl a Kullaleden. Risk för igenväxning. Styrelsen 
har löpande kontakt med Länsstyrelsen och trycker på för bättre skötsel. Staffan Paulsson har 
styrelsens ansvar för naturreservatet. 
 

c. Styrelsens vägansvarige Lars Jönsson vädjar till alla att hålla tomtens växtlighet inne på 
tomten, så inte grenar väller ut över vägen till hinder och fara i trafiken. 

 
d. En medlem påpekade att de närboende bör konsulteras före gallring av träd. 

§13 Protokolljusteringen beslöts äga rum söndagen den 14 augusti klockan 14:30 hos 
sekreteraren Staffan Paulsson på Sjöhagavägen 35. 

§14 Ordföranden Lars-Göran Karlsson tackade deltagarna och avslutade stämman. 

 

Farhult 2016-07-28 

 

 

Staffan Paulsson, sekreterare   Lars-Göran Karlsson, ordförande, justerare 

 

 

Anna Arnsvik, justerare   Anders Holmstrand, justerare 

 

 

  


