
 

FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2022-07-28 

 

Närvarande: 13 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 Agneta Andreasson och Christer Narbe 

§3 Mötet befanns behörigen utlyst. 

§4 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse (bilagor) gicks igenom 
och godkändes. I samband med verksamhetsberättelsen lyftes frågor om dränering och ett 
möte med kommunen. Styrelsen åtog sig att följa båda frågorna framöver. 

§5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§6 Inga motioner från medlemmarna hade inkommit. 

§7 Utdebiteringen kommande verksamhetsår beslöts till 400 kronor. 

§8 Kassören Bengt Nilsson föredrog styrelsens förslag till budget (bilaga). Stämman 
beslöt godkänna förslaget. 

§9 Ordföranden Lars-Göran Karlsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan 
(bilaga). Stämman beslöt godkänna förslaget. Under diskussionen om verksamhetsplanen 
lyftes frågan om buskaget på den stora parkeringen bredvid Blockhusvägen. Styrelsen 
noterar synpunkterna. 

§10 Ersättningen till styrelsen och revisorerna beslöts till 31 000 kronor. 

§11Valberedningens ordförande Anders Svensson föredrog förslaget till förtroendevalda 
för kommande verksamhetsår. Stämman beslöt enligt följande: 

Styrelse Staffan Paulsson och Thom Lindén kvarstår till 2023.  
 Lars-Göran Karlsson, Lars Jönson och Bengt Nilsson omvaldes till 2024. 

Ordförande Lars-Göran Karlsson omvaldes till 2023. 

Styrelsesuppleanter Gerth Göransson och Mats Johansson kvarstår till 2023.
  Johan Hyltner omvaldes till 2024. 

Revisorer  Lars-Göran Olsson kvarstår till 2023.   
 Kjell Hansson omvaldes till 2024.  



Revisorssuppleanter Anders Melander kvarstår till 2023  
 Anders Holmberg nyvaldes till 2024 

§12 Till valberedning omvaldes Anders Svensson och Håkan Rahm. 

§13 Övriga frågor:  

- Flera stämmodeltagare uttryckte oro för den omfattande planerade nya 
bebyggelsen längs landsvägen. Vägföreningens styrelse har deltagit i möte med 
kommunen och uppmanas av stämman att fortsättningsvis noga följa utvecklingen 
och agera i medlemmarnas intresse. 

- Ett omfattande och återkommande problem är att sikten är dålig i flera 
vägkorsningar, därför att buskar och träd på tomterna inte klipps utan väller ut 
över vägarna. Risken för bilolyckor med förfärlig utgång är uppenbar. Ansvaret 
för att sköta växtligheten åvilar tomtägarna. Vägföreningen har kontinuerligt 
påpekat detta både i allmänna utskick och även direkt till försumliga. Stämman 
uppmanade styrelsen att fortsätta kampen. 

§14 Justering av protokollet kommer att ske snarast, enligt överenskommelse mellan 
sekreteraren och justerarna. 

§15 Ordföranden Lars-Göran Karlsson tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

Farhult den 28 juli 2022 

 

 

Staffan Paulsson   Lars-Göran Karlsson 

sekreterare    mötesordförande och justerare 

     

 

Agneta Andreasson   Christer Narbe 

justerare    justerare 


