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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Haverdalsstrands vägförening
Lördagen 3 mars 2012, klockan 10.00 – 11.20 på Annie´s Gård
Närvarande 36 fastighetsägare.
§1
Årsmötets öppnande.
Årsmötet öppnades av ordförande Lena Weibull som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och
förklarade årsmötet öppnat. Innan årsmötet fortsatte togs en tyst stund för avlidne revisorn Gert Persson,
som under många år hjälp vägföreningen med råd och anvisningar. Sista året var han revisorsuppleant.
§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 17/2 och 18/2,
kallelse på vägföreningens anslagstavla på Ankaret den 4 januari, kallelse i utskicket för årsavgiften till
medlemmarna samt kallelse på vägföreningens hemsida från april -10. Bilaga 2.
Årsmötesstämman förklarade årsmötet behörigt utlyst.
§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.
Ordförande Lena Weibull och sekreteraren Gösta Ivansson gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse
och redogjorde kort för innehållet samt svarade på frågorna tillsammans med övriga styrelsen.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2011. 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 2011-01-01 – 2011-12-31. Bilaga 4
§9
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att tillstyrka revisorernas förslag och samtidigt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det
gångna verksamhetsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.
§ 10
Behandling av inkomna ärenden och motioner.
Följande motioner har inkommet till årsmötet:
Motion från Claes Söderlind, ”Motion angående upplösning av Haverdalsstrands vägförening”
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Styrelsens förslag är att avslå motionen, för årsmötet kan inte besluta om upplösning av vägföreningen.
Enligt samtal med Bengt Käll Lantmäteriet i Halmstad (2011-02-20) är den juridiska gången:
1. Kommunen måste först besluta att införliva Vägföreningen i sin organisation.
2. Ny Lantmäteriförrättning skall genomföras om att upplösa vägföreningen.
Diskussion kring motionen fördes på årsmötet och det uttalades stöd för vägföreningen agerande. Samtidigt
var det inte rättvist att medlemmarna skulle betala en ”extra skatt” jämfört med övriga i Halmstad kommun
som inte har vägföreningar.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen. Bilaga 5
§ 11
Granskning av styrelsens förslag till inkomst – och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2013.
Årsmötet beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna inkomst – och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Bilaga 6
§ 12
Beslut om utdebitering av medlemsavgifter för 2013.
Styrelsens förslag är samma medlemsavgift för 2013 som för 2012.
Samt ett engångsbelopp på 200 kr för 2013 gällande standardhöjning av gatubelysning. Samma
engångsbelopp skall betalas av alla fastigheter (tomt, fritidshus, åretruntfastighet, hyresrätt och bostadsrätt)
oavsett andelstalet. Vägföreningen avser att sätt upp gatubelysningspunkter i Haverdal motsvarande
intäkterna för denna extra utdebitering.
Styrelsen beräknar att få in ca 200 000 kr för denna utdebitering. Skulle kommunen ta över ansvaret i
framtiden kommer fastighetsägarna att debiteras kostnaderna för standardhöjning till den kommunala
standardnivån. Genom denna åtgärd kan vi snabbare närma oss den kommunala standarden och undvika
extra debitering från kommunen.
Medlemsavgifterna, 1 andel 500 kr per år, 0,75 andel 375 kr, 0,5 andel 250 kr, 0,1 andel 50 kr dock
minimidebitering 100 kr.
Årsmötet beslöt att utdebitering av medlemsavgift för 2013 och extra utdebitering för 2013 enligt styrelsens
förslag.
§ 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.
Sammanträdesarvodena är 450 kr per möte och styrelseledamot.
Inkomstbasbeloppet för innevarande år 2012 är 54 600kr.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.
§ 14
Val av två styrelsemedlemmar för två år:
Kvarstående:
Lars-Erik Lorentzson, Tommy Bengtsson. 2011, 2012
Avgående:
Monika Nylander, Lena Weibull, Gösta Ivansson.(2010, 2011)
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Monika Nylander, Lena Weibull och
Gösta Ivansson.2012, 2013
§ 15
Val av styrelseordförande.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lena Weibull som styrelseordförande för ett
år.(2012)
§ 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.(2012)
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§ 17
Val av revisor för två år:
Kvarstående:
Lennart Eriksson (2011, 2012)
Avgående:
Marie – Louise Westerberg (2011)
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Marie – Louise Westerberg för kommande
tvåårsperiod. (2012 och 2013).
§ 18
Val av revisorssuppleant för två år:
Kvarstående:
Öivind Lunder (2011, 2012)
Avgående:
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med nyval av Inga-Lill Siming för kommande tvåårsperiod.
(2012 och 2013)
§ 19
Val av valberedning för två år:
Kvarstående:
Åke Nilsson och Ulla-Christine Svensson (2011, 2012)
Avgående:
Göran Henriksson (2010, 2011)
Årsmötet beslöt om omval av Göran Henriksson samt att Göran blir valberedningens sammankallande för
kommande tvåårsperiod. (2012 och 2013).
§ 20
Styrelsen vill få årsmötets mandat att tillsammans med övriga föreningarna i området (totalt 10 st.) lämna
remissvar till Länsstyrelsen avseende naturreservatet i Haverdal. Vägföreningen är sakägare i frågan.
I diskussion på årsmötet kom ytterligare ett förslag fram och det var
att vägföreningen som sakägare skall lämna remissen själv utan samarbete med övriga föreningar.
Årsmötet beslöt att styrelsen tillsammans med övriga föreningar får lämna gemensamt remissvar till
Länsstyrelsen avseende nytt skötselplansförslag av Naturreservatet i Haverdal.
§ 21
Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden fanns.
§ 22
Övriga frågor.
Frågor och upplysningar från deltagande fastighetsägare.
1. I områden med utbyggt dagvatten bör inte bilägare tvätta sina bilar så att vattnet kommer ner i
dagvattenledningarna. Detta p.g.a. att vattnet snabbt kommer ner till havet och förorenar badvattnet.
Enligt en fastighetsägare finns det regler för detta inom Halmstad kommun. Styrelsen har ingen
kännedom om denna regel.
2. Vägen Cavalls stig norrut från Stenhuggarevägen och Cavalls gränd är mycket sliten och hålen
behöver åtgärdas. Styrelsen skall besöka vägen och sedan kontakta kommunen så att potthålen fylls
igen. Teknik och fritidsförvaltningen har drift och underhållsansvar för vägarna i Haverdal.
§ 22
Tillkännagivande av justering av årsmötesprotokollet.
Protokollet justeras lördagen 17 mars kl 14.00 hos Gösta Ivansson.
§ 24
Nästa årsmöte.
Styrelsens förslag är att nästa årsmöte skall vara lördagen den 2 mars 2013 kl. 10.00 på Annie´s Gård i
Haverdal.
Årsmötet beslöt enligt styrelsen förslag.
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§ 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 en bukett
blommor. Ordförande Bengt Slättsjö förklarade årsmötet för avslutat.

Efter årsmötet informerade Länsstyrelsen om skötselplanerna för Naturreservatet i Haverdal.

Haverdal den17 mars 2012

___________________________________
Bengt Slättsjö, ordförande för årsmötet

___________________________________
Gösta Ivansson, sekreterare för årsmötet

___________________________________
Inga-Lill Siming, justerare

___________________________________
Lennart Eriksson , justerare
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