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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Haverdalsstrands vägförening
Lördagen 5 mars 2011, klockan 10.00 – 11.30 på Annies Gård, Haverdal.
Närvarande 41 fastighetsägare.
§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 18/2 och 19/2,
kallelse på vägföreningens anslagstavla på Ankaret den 16 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 Bengt Andersson och Inga-Lill Siming att jämte ordförande skall justera
årsmötesprotokollet.
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Sekreteraren Gösta Ivansson gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse och redogjorde kort för
innehållet och svarade på de frågor som årsmötesdeltagarna ställde till styrelsen.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2010. Bilaga 3.
§8
Revisionsberättelsen för det gångna året.
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 2010-01-01 – 2010-12-31. Bilaga 4.
§9
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att tillstyrka revisorernas förslag och samtidigt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det
gångna verksamhetsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.
§ 10
Ändring av stadgarna. Motioner § 10 Nuvarande lydelse: Medlem kan genom motion väcka förslag rörande
föreningens verksamhet. Motion, skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under
februari månad. (Övrigt i §10 samma lydelse).
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Styrelsens förslag till stämmobeslut: Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion, skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari . (Övrigt i §10
samma lydelse).
Motivet till ändringen är att styrelsen skall hinna behandla motionen i god tid före årsmötet som tidigas kan inträffa den
1 mars. (Första beslutet om stadgeändring var på sommarmötet 2010-06-28)
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. Genom detta beslut träder stadgeändringen i kraft efter att
protokollet är justerat.
§ 11
Ändring av stadgarna Styrelsen § 3 Nuvarande lydelse: För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Halmstad
kommun och med postadress 310 42 Haverdal.
Styrelsens förslag till stämmobeslut: För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Halmstad kommun och med
postadress 305 70 Haverdal och 305 71 Haverdal.
Motivet till ändringen är att Posten har ändrat postnummer i Haverdal och stadgarna skall överensstämma med
Postens nya postnummer. (Första beslutet om stadgeändring var på sommarmötet 2010-06-28)
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. Genom detta beslut träder stadgeändringen i kraft efter att
protokollet är justerat.
§ 12
Behandling av inkomna ärenden och motioner.
Följande motioner har inkommet till årsmötet:
Fyra motioner från Claes Söderlind
Motion 1
Förslag angående inkomna motioner till Haverdalsstrands vägförening.
Bakgrund till motionen.
Under årsmöten läses motioner upp av en styrelsemedlem, innehållet i motionen kan lätt missuppfattas av
de som lyssnar
Förslag
Motioner bilägges årsrapporten inför årsmötet. Motioner skall även biläggas årsmötesprotokollet.
Styrelsens förslag är att bilägga motionerna till årsmötesprotokollet men att lägga dem till
verksamhetsberättelsen är tekniskt omöjligt eftersom de kommer in före 15 feb.
Inkomna motioner kan vi lägga ut på vår hemsida.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. Bilaga 5
Motion 2
Förslag till införskaffande av materiel till Haverdalsstrands vägförening.
Bakgrund till motionen.
Under mötet med hjälp av storbildspresentation visa dagordning, motioner, förslag m.m.
Styrelsens förslag är avslå motionen eftersom vi inte skall ha utrustning som skall användas en gång per år
under 2 timmar. Det är inte ekonomiskt försvarbart.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. Bilaga 6
Motion 3
Förslag om att Haverdalsstrands vägförenings hemsida uppdateras.
Följande åtgärder som bör införas på hemsidan.
Förslag:
• Styrelsen löpande redovisar sina möten på hemsidan om vad som är på gång och/eller vad
som gjorts.
• Styrelsen skapar en sida eller ett forum som är öppen för alla medlemmar, där frågor och svar
kan belysas.
• Protokollen från sommarmötena redovisas på hemsidan.
• Styrelsen redovisar en handlingsplan på hemsidan angående trafiksäkerheten i Haverdal.
Styrelsens förslag
Punkt 1 Bifalles. Löpande redovisning finns redan på hemsidan under fliken styrelsebeslut/information
Punkt 2 Avslås, Styrelsen anser att vi har via adressändring på hemsidan, e-mailadress och telefonen kan
uppfylla kravet enligt motionen.
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Punkt 3 Bifalles. Det är inget formellt protokoll utan minnesanteckningar. De finns också på Ankarets
anslagstavla kan läggas ut på vägföreningens hemsida.
Punkt 4 Bifalles. Vår verksamhetsberättelse är redovisningsplan. Målsättningen är vår övergipande
handlingsplan och exempel är gatubelysningsutbyggnad och samband med olika undersökningar göra
åtgärder som höjer säkerheten.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. Bilaga 7
Motion 4
Förslag till förändrat styrelsearvode i Haverdalsstrands vägförening.
Bakgrund till motionen.
2005 uppgick arvodena (personalkostnaderna) till 38,99% utav medlemsavgifterna
2006 uppgick arvodena (personalkostnaderna) till 32,91% utav medlemsavgifterna.
2007 uppgick arvodena (personalkostnaderna) till 22,04% utav medlemsavgifterna. *)
2008 uppgick arvodena (personalkostnaderna) till 25,49% utav medlemsavgifterna.
2009 uppgick arvodena (personalkostnaderna) till 27,14% utav medlemsavgifterna.
Omräknat i siffror:
Medlemsavgifter
Personalkostnader
2005
264.275:103.023:2006
320.723:105.565:2007
455.750:99.711:- *)
2008
388.600:99.090:2009
421.050:114.277:*) År 2007 höjdes medlemsavgifterna.
Förslag:
Utav medlemsavgifterna skall max 10 % avsättas för styrelsearvode.
Sammanträdesarvodena sänks från nuvarande 450 kr till 250 kr per möte och ledamot.
Revisorarvode 990 kr/år och revisor kvarstår.
Valberednings kostnadsersättning 500 kr/år och person kvarstår.
Övrigt.
I föreningens stadgar §1 står att läsa följande.
”Föreningen förvaltar de anläggningssamfälligheter (vägar och allmän platsmark), som angivits i beslut enligt
lagen om enskilda vägar och anläggningslagen”
Med hänvisning till ovanstående skall huvuddelen av medlemmarnas avgifter gå till förbättringar och
förändringar som gynnar medlemmarna i Haverdalsstrands vägförening.
Det kan aldrig vara rätt att en så här stor del av medlemsavgifterna avsätts till en styrelse.
Styrelsens förslag är att motionen behandlas av revisorerna eftersom den behandlar arvodet. Det är ingen
styrelsefråga.
Revisor Lennart Eriksson informerade årsmötet om arvodet och att Vägföreningen är en av de största i
Sverige. Arvodet har inte höjts under senare år om man jämför med förtroendevalda i Halmstad kommun.
Revisorerna förslag till årsmötet var att avslå motionen i sin helhet.
Årsmötet beslöt enligt revisorernas förslag att avslå motionen i sin helhet. Bilaga 8
§ 13
Granskning av styrelsens förslag till inkomst – och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2012.
Årsmötet beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna inkomst – och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Bilaga 9
§ 14
Beslut om utdebitering av medlemsavgifter för 2012.
Styrelsens förslag är samma medlemsavgift för 2012 som för 2011. 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.
Samt ett engångsbelopp på 200 kr för standardhöjning av gatubelysningen under 2012. Samma
engångsbelopp skall betalas av alla medlemmar (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.
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I övrigt diskuterades på årsmötet att medlemmarna gör en namninsamling för att påverka politikerna i
kommunen att avsätta medel till gatubelysning i Haverdal. Anledning är att detaljplan nr 625 från 1938 inte
föreskriver gatubelysning eller ”normal kommunal standard”.
Årsmötet beslöt att utdebitering av medlemsavgift för 2012 och extra utdebitering för 2012 enligt styrelsens
förslag.
§ 15
Beslut om arvoden för styrelse och revisorer verksamhetsåret 2011.
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 2011 är 52 100 kr.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.
§ 16
Val av två styrelsemedlemmar för två år:
Kvarstående:
Monika Nylander, Lena Weibull, Gösta Ivansson. 2010, 2011
Avgående:
Jenny Cederholm, Tommy Bengtsson. 2009, 2010
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Tommy Bengtsson och nyval av Lars-Erik
Lorentzson (2011, 2012)
§ 17
Val av styrelseordförande.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lena Weibull som styrelseordförande för ett
år.(2011)
§ 18
Val av tre suppleanter för ett år.
Avgående: Håkan Fällgren, Anna Sköld och Lars-Erik Lorentzson .
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Håkan Fällgren, Anna Sköld samt nyval av
Anna Melin samt för kommande ettårsperiod. (2011)
§ 19
Val av revisor för två år:
Kvarstående:
Gert Persson (2010 och 2011).
Avgående:
Lennart Eriksson (2009, 2010)
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lennart Eriksson för kommande tvåårsperiod.
(2011 och 2012) och fyllnadsval av Marie-Louise Westerberg för 2011.
§ 20
Val av revisorssuppleant för två år:
Kvarstående:
Marie-Louise Westerberg (2010 och 2011)
Öivind Lunder (2009, 2010)
Avgående:
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Öivind Lunder för kommande tvåårsperiod.
(2011 och 2012) och fyllnadsval av Gert Persson för 2011.
§ 21
Val av valberedning för två år:
Kvarstående:
Göran Henriksson (2010, 2011)
Avgående:
Åke Nilsson och Lars Clemensson (2009, 2010)
Årsmötet beslöt omval av Åke Nilsson och nyval av Ulla-Christine Svensson.
(Sammankallande är Göran Henriksson enligt årsmötesbeslut 2010)
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§ 22
Övriga ärenden.
Sommarmötet 2011
Styrelsens förslag är att sommarmöte skall vara måndagen den 27 juni 2012 kl. 18.00 på Annies Gård i
Haverdal. Sommarmötet är ett informerande möte för medlemmarna.
Årsmötet beslöt att sommarmötet skall äga rum måndagen den 27 juni kl. 18.00 på Annies gård.
§ 23
Övriga frågor.
1. Vinterväghållningen
Medlem frågade om vilka regler som gäller för vinterväghållningen och haltbekämpning genom
sandning.
Styrelsen informerade att Tjänsteman på Teknik och fritidskontoret bestämmer enligt kommunens
anvisningar. Samt att styrelse vid ett tillfälle i februari 2011 bekostade en extra sandning.
2. 30 km skyltar av ny typ.
Medlem ville att styrelsen skulle sätta upp nya 30 km skyltar i Haverdal av samma typ som finns i ex
Gullbrandstorp. Dvs. rund båge med 30 km som är lägre än de normala 30 km skyltarna för att
synas bättre.
Styrelsen informerade att vi har beslutat att byta de befintliga 30 km skyltarna till ny och flytta de
gamla längre in i Haverdal som en påminnelse om att de är 30 km i hela Haverdal.
3. Uppdatering av hemsidan
Medlem vill ha mer ekonomisk information på hemsidan. Det saknades resultat och balansräkning
för 2009.
Styrelsen informerade att det var riktigt att det saknades och vi skall uppdatera sidan med denna
information.
4. Gatubelysningen har varit släkt under vissa tider i vinter.
Medlem frågade om varför gatubelysningen varit släkt under vissa tider på natten.
Styrelsen informerade att Teknik och fritidsnämnden har beslut att släcka gatubelysningen under
natten när det är lite människor i rörelse. Detta för att spara pengar. Idag är gatubelysningen tänd
hela natten.
§ 24
Tillkännagivande av justering av årsmötesprotokollet.
Protokollet justeras lördagen 19 mars kl 14.00 hos Gösta Ivansson.
§ 25
Nästa årsmöte.
Styrelsens förslag är att nästa årsmöte skall vara lördagen den 3 mars 2012 kl. 10.00 på Annie´s Gård i
Haverdal.
Årsmötet beslöt enligt styrelsen förslag.
§ 26
Årsmötets avslutande.
Bengt Slättsjö tackade styrelsen för det gångna verksamhetsåret samt alla vägföreningsmedlemmar som
kommit till årsmötet.
Lena Weibull tackade Bengt Sättsjö för ett mycket väl genomfört årsmöte och överlämnade en bukett
blommor. Ordförande Bengt Slättsjö förklarade årsmötet för avslutat.

Haverdal den 19 mars 2011

___________________________________
Bengt Slättsjö, ordförande för årsmötet

___________________________________
Gösta Ivansson, sekreterare för årsmötet

___________________________________
Bengt Andersson, justerare

___________________________________
Inga-Lill Siming, justerare
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Minnesanteckningar
Information om Länsstyrelsen i Hallands förslag till ändrad skötselplan av Haverdals naturreservat.
Efter årsmötet informerade Hans Svensson om Länsstyrelsen i Hallands förslag på ändrad skötselplan för
Haverdals naturreservat.
Kortfattat går den ut på att skapa dynområden med sand inom ett stort område i reservatet för att vissa
sällsynta insekter skall få en naturlig plats att utvecklas på. Inom detta område skall större delen av träden
sågas ner så att sanden/sanddynorna får större yta av reservatet.
Det strider mot den ursprungliga uppgiften som reservatet hade före det bildades. Då gällde att träden sattes
för att förhindra sandflykt. Vidare kommer det vid storm att ställa till med betydande problem för de träd som
finns kvar.
Kvarvarande 32 fastighetsägarna ställde frågor till Hans Svensson som besvarades.
Efter en diskussion gav medlemmarna styrelsen i uppdrag att som remissinstans till Länsstyrelsen i denna
fråga verka för att skövling av skogen inte sker samt ordna en namninsamlig bland medlemmarna och andra
som kan påverka Länsstyrelsen att inte genomföra sitt förslag att skövla skogen inom vissa områden.
Vi skall ta hjälp av Hans Svensson med formuleringar.
Styrelsen informerade att något beslut inte kan göras i denna fråga eftersom årsmötet är avslutat.
Vi kan hantera frågan som vi gör på sommarmötet när nya förslag kommer. Medlemmarna rekommenderar
styrelsen att se över förslagen och hantera dessa på bästa sätt.

Vid pennan
Gösta Ivansson
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