FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING

5/2021-2022

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2022-03-13
Närvarande: Lars-Göran Karlsson
Bengt Nilsson
Staffan Paulsson
Thom Lindén
Gerth Göransson (suppleant, som är ordinarie vid detta möte)
Mats Johansson (suppleant)
Lars Jönsson hade anmält förhinder
§1 Ordförande Lars-Göran Karlsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade
mötet.
§2 Till ordförande för mötet valdes Lars-Göran Karlsson och till mötessekreterare
valdes Staffan Paulsson.
§3 Föregående mötes protokoll (2021-11-14) gicks igenom med följande kommentarer
och åtgärder:
-

-

Vägföreningen har inte ansvar för den vanskötta tallskogen längst ner på
Årnackevägen, men tar ändå initiativ för att hyfsa den: Till att börja med tar
Bengt Nilsson reda på vem som är ägare.
Den förfallna bänken nedanför gamla dansbanan är ännu inte åtgärdad.
Vår vanlige entreprenör för skiftande småjobb hinner inte med alla uppgifter.
Lars Jönsson ska kontakta en ny entreprenör: Anders Jonsson.
Föregående mötes protokoll (21-11-14) godkändes och lades till handlingarna.

§4 Grönområden
-

Vi är positiva till Anders Jonssons idé om att sätta pileskott längs
Blockhusvägen vid parkeringen. Lars-Göran Karlsson ska tala med Anders
Jonsson.

§5 Vägfrågor
-

-

Lars Jönsson har meddelat förhinder och deltar inte i dagens sammanträde, men
han har lämnat en rapport till ordföranden Lars-Göran Karlsson om vad som är
på gång.
Den gångna vintern medförde en del snöröjning och grusning på våra vägar. Vi
ska engagera en ny entreprenör för att sopa vägarna rena.
Vi ska avlägsna granriset ur blomlådorna. Plantering av blommor i lådorna ska
ske som tidigare år: plantering och skötsel av frivilliga boende, och betalning av
Byaföreningen.

§6 Dräneringsfrågor
-

På Lars Jönssons initiativ har en spolbil gjort en insats mot igenväxning av
dräneringsledningar, och två björkar har fällts vid Årnackevägen mellan
Räkvägen och Öringsvägen.

-

I samverkan med kommunen har Lars Jönsson ombesörjt tillsyn och rensning av
dräneringsledningarnas utlopp på stranden.

§7 Ekonomi
-

Kassören Bengt Nilsson avlämnade den ekonomiska rapporten (Bilaga).

§8 Övriga frågor
-

Parkeringen vid Farhultsbaden behöver städas upp efter röjning i vintras. Anders
Jonsson får snygga till där.

§9 Nästa möte
-

Årsstämman ska hållas torsdagen den 28 juli klockan 19 i församlingshemmet.
Nästa styrelsemöte ska hållas söndagen den 5 juni klockan 09:00 i Möllehuset.
Styrelsemedlemmarna uppmanas att likt tidigare år förbereda styrelsemötet
genom att komma med sina bidrag till årsmöteshandlingarna; det gäller
verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, ekonomisk berättelse,
verksamhetsplan och budgetförslag. Dessa handlingar ska beslutas av styrelsen
och sändas till medlemmarna i samband med kallelsen till årsstämman.

§10 Ordförande Lars-Göran Karlsson tackade deltagarna och avslutade mötet.

Farhult den 13 mars 2022

Staffan Paulsson

Lars-Göran Karlsson

Sekreterare

ordförande och justerare

