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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Haverdalsstrands vägförening
Lördagen 2 mars 2013, klockan 10.00 – 11.10 på Annie´s Gård
Närvarande 26 fastighetsägare. Bilaga 8.

§1
Årsmötets öppnande.
Årsmötet öppnades av ordförande Lena Weibull som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.
§2
Val av ordförande för årsmötet.
Valberedningen föreslog Bengt Slättsjö som ordförande för årsmötet.
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.
§3
Val av sekreterare för årsmötet.
Valberedningen föreslog Gösta Ivansson som sekreterare för årsmötet.
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.
§4
Fastställande av dagordning.
Årsmötet beslöt att fastställa dagordningen enligt kallelsen. Bilaga 1
§5
Årsmötets behöriga utlysande.
Gösta Ivansson informerade om att årsmötets utlysning har skett genom kallelse i HP den 15/2 och 16/2,
kallelse på vägföreningens anslagstavla på Ankaret från den 9 januari. Samt kallelse i utskicket för
årsavgiften till medlemmarna och på vägföreningens hemsida.
Årsmötesstämman förklarade årsmötet behörigt utlyst. Bilaga 2.
§6
Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, tillika rösträknare.
Valberedningen föreslog att Lennart Eriksson och Inga-Lill Siming att jämte ordförande skall justera
årsmötesprotokollet.
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Vägföreningens ordförande Lena Weibull gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse och redogjorde kort
för innehållet samt svarade på frågorna tillsammans med övriga styrelsen.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2012. Bilaga 3.
§8
Revisionsberättelsen för det gångna året.
Vägföreningens revisor Lennart Eriksson läste upp revisionsberättelsen och förklarade att räkenskaperna var
i god ordning. Revisorerna tillstyrkte därför att resultat och balansräkningen fastställdes samt att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31. Bilaga 4:1-4
§9
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att tillstyrka revisorernas förslag och samtidigt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det
gångna verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.
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§ 10
Behandling av inkomna ärenden och motioner.
Följande motion har inkommet till årsmötet:
Information om kommunens övertagande av Vägföreningen med särskild punkt på årsmötesdagordningen.
Inskickad av Essie Andersson
Styrelsen är positiv till att informera om vad som händer i processen inom kommunen för övertagande av
vägföreningar. Styrelsen kommer att informera medlemmarna under punkten Övriga frågor. Styrelsen ser
som sitt ansvar att informera medlemmarna om det kommer ny information från kommunen om övertagande
av vägföreningar.
Om särskild punkt skall vara med, får stadgar och dagordning ändra och då gäller beslut på årsmöte och ett
medlemsmöte (ex sommarmötet).
Styrelsens förslag är att avslå motionen med extra punkt på årsmötesdagordningen.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen. Bilaga 5
Följande ärende har inkommit till årsmötet:
Besluta om fullmakt för styrelsen att företräda medlemmarna i Lantmäteriförrättningar avseende omprövning
av vägföreningens verksamhetsområde och andra mindre ändringar.
Årsmötet diskuterade två alternativ till beslut, en med begränsad fullmakt och en med generell fullmakt.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att företräda medlemmarna i lantmäteriförrättning avseende
införlivande av vägar och grönområden i detaljplan antagen 2005-06-23 för Haverdal 29:1 m fl. och något
lantmäterisammanträde med föreningens alla medlemmar då inte behövs.
Beslutet innebär en begränsad fullmakt och beslut kommer att fattas av årsmötet vid nya
lantmäteriförrättningar.
§ 11
Granskning av styrelsens förslag till inkomst – och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2014.
Årsmötet beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna inkomst – och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Som information till årsmötet bifogades ”Verksamhetsinriktning 2013 och framåt”. Bilaga 6 och 7
§ 12
Beslut om utdebitering av medlemsavgifter för 2014.
Styrelsens förslag är att medlemsavgift höjs med 200 kr till 700 kr för 2014.
Medlemsavgifterna, 1 andel 700 kr per år, 0,75 andel 525 kr, 0,5 andel 350 kr, 0,1 andel 70 kr dock
minimidebitering 100 kr.
Kommentar till att inte föreslå årsmötet extra utdebitering
Den extra utdebiteringen för gatubelysningen avser Tångvägens samhällsförening driva till domstol.
Eftersom styrelsen har sett den som en standardhöjning av hela området, som alla fastigheter får fördel av
genom värdehöjning av fastigheten, bör den fördelas lika oavsett andelstal.
Enligt Lantmäteriet faller standardhöjningen mellan två lagar och resultatet i en domstol är ovisst.
Därför avstår styrelse från att föreslå den extra utdebiteringen. Styrelsen vill inte riskera medlemmarnas
pengar om Vägföreningen skulle förlora i domstol. (Mark och miljödomstolen)
Tills idag har ungefär hälften av gatulamporna kommit upp och ca 65 återstår.
Förslaget innebär oförändrad avgift för andelstalet 1 jämfört med årets avgift inkl. extra debiteringen.
Årsmötet beslöt att utdebiteringen av medlemsavgift för 2014 skall debiteras enligt styrelsens förslag.
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§ 13
Beslut om arvoden för styrelse och revisorer verksamhetsåret 2013.
Valberedningens förslag till arvoden:
Ordförande, kassör och sekreteraren 40 %, samt styrelseledamöterna 20 % av inkomstbasbelopp
Revisorernas arvode fastställdes till 990 kr/år och revisor.
Valberedningens kostnadsersättning är 500 kr/år och person.
Sammanträdesarvode, 1 % av Inkomstbasbeloppet. I år blir sammanträdesarvodena 566 kr per möte för
styrelseledamot och suppleant.
Inkomstbasbeloppet för innevarande år 2013 är 56 600kr.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.
§ 14
Val av två styrelsemedlemmar för två år:
Kvarstående:
Monika Nylander, Lena Weibull, Gösta Ivansson.(2012, 2013)
Avgående:
Lars-Erik Lorentzson, Tommy Bengtsson. (2011, 2012)
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lars-Erik Lorentzson och Tommy Bengtsson
för 2013, 2014.
§ 15
Val av styrelseordförande.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lena Weibull som styrelseordförande för ett
år.(2013)
§ 16
Val av tre suppleanter för ett år.
Avgående:
Håkan Fällgren, Anna Sköld och Anna Melin.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Håkan Fällgren, Anna Melin och Anna Sköld för
kommande ettårsperiod.(2013)
§ 17
Val av revisor för två år:
Kvarstående:
Marie – Louise Westerberg (2012 och 2013).
Avgående:
Lennart Eriksson (2011, 2012)
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lennart Eriksson för kommande tvåårsperiod.
(2013 och 2014).
§ 18
Val av revisorssuppleant för två år:
Kvarstående:
Inga-Lill Siming (2012 och 2013)
Avgående:
(2011, 2012)
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med nyval av Öivind Lunder för kommande tvåårsperiod.
(2013 och 2014)
§ 19
Val av valberedning för två år:
Kvarstående:
Göran Henriksson (2012, 2013)
Avgående:
Åke Nilsson och Ulla-Christine Svensson (2011, 2012)
Årsmötet beslöt om omval av Åke Nilsson och Ulla-Christine Svensson för kommande tvåårsperiod. (2013
och 2014). Samt att Göran Henriksson blir valberedningens sammankallande.
§ 20
Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden fanns.
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§ 21
Övriga frågor.
Frågor och upplysningar från deltagande fastighetsägare.
• Vad gäller kring gatubelysning i Haverdal frågade en fastighetsägare? Gösta Ivansson svarade att vi
följer den kommunala standarden på 40 – 50 m mellan stolparna. Kommunen har också accepterat
att avståndet är 60 m nu när armaturen har blivet mycket bättre. Beställningen görs till kommunen.
• En fastighetsägare ville också att belysningen skulle inte bara följa bilarna krav utan även få in andra
grupper ur trygghetsaspekten. Gösta svarade att Vägföreningen får betala alla nya stolpar men
styrelsen har medlemmarnas uppdrag och finns det andra inriktningar som årsmötet beslutar
anpassar vi till dessa beslut.
• Bussarna och lastbilarna på Klövervägen förstör vägen och fastighetsägare ville begränsa denna
trafik. Lena Weibull svarade att vi arbetar för att få bort busstrafiken och lastbilsförbud finns idag på
norra delen av Klövervägen från Vitsippsvägen till Särdalsvägen.
• Några fastighetsägare i området har använt Skallen Norberg till att lägga ris på. Gösta Ivansson
informerade om att vi kommer att kontakta fastighetsägare om att ta bort riset. Vidare informerades
om vårt projekt med Skallens Norberg. Tanken är att berget skall bli mer tillgängligt bl.a. med en
gångstig som kan användas för rullstolsbundna, rullatorer och barnvagnar.
• Växtlighet kring gatubelysningsstolparna hindrar belysningen. (Bl.a. Sommarvägen, Furulundvägen)
Tommy Bengtsson informerade att vägföreningen tar bort grenar vid gatubelysningen varje år och
ser fastighetsägare problem som kontakta oss i vägföreningen.
• En fastighetsägare ville att styrelsen skulle läsa Eva-Lena Torudd Halmstads kommuns utredning
om kvinnlig och manlig syn på olika frågor kring vägsäkerhet och andra kommunala frågor
§ 22
Tillkännagivande av justering av årsmötesprotokollet.
Protokollet justeras lördagen 16 mars 2013 kl 14.00 hos Gösta Ivansson.
§ 23
Nästa årsmöte.
Styrelsens förslag är att nästa årsmöte skall vara lördagen den 1 mars 2014 kl. 10.00 på Annie´s Gård i
Haverdal.
Årsmötet beslöt enligt styrelsen förslag.
§ 24
Årsmötets avslutande.
Bengt Slättsjö tackade styrelsen för det gångna verksamhetsåret och vägföreningsmedlemmar som kommit
till årsmötet.
Lena Weibull tackade Bengt Slättsjö för ett mycket väl genomfört årsmöte och överlämnade blommor.
Ordförande Bengt Slättsjö förklarade årsmötet för avslutat.
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