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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Haverdalsstrands vägförening
Lördagen 4 mars 2017, klockan 10.00 – 11.00 på Annie´s Gård
Närvarande 37 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 Lennart Eriksson till ordförande för årsmötet.
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.
§3
Val av sekreterare för årsmötet.
Valberedningen föreslog Gösta Ivansson till 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 från den 4 februari 2017, kallelse i utskicket för
årsavgiften till medlemmarna samt kallelse på vägföreningens hemsida från mars -16.
Bilaga 2.
Årsmötesstämman förklarade årsmötet behörigt utlyst.
§6
Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, tillika rösträknare.
Stämman föreslog att Åke Nilsson och Anna-Lena Nilsson att jämte ordförande skall justera
årsmötesprotokollet.
Årsmötet valde i enlighet med stämmans förslag.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 2016.
Mötesordförande Lennart Eriksson läste upp punkterna på verksamhetsberättelsen och styrelsen svarade på
frågor från medlemmarna.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.
Bilaga 3.
§8
Revisionsberättelsen för det gångna året.
Vägföreningens revisor Marie-Louise Westerberg 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 2016-01-01 – 2016-12-31.
Årsmötet beslöt att fastställa Resultat och Balansräkningen för räkenskapsåret 2016.
Bilaga 4
§9
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt enlighet revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.
Bilaga 5
§10
Behandling av styrelsens ärende
Projektet med gång och cykelväg bedömer styrelsen att kostnaderna blir för stora för att genomföras av
vägföreningen.
Förslag från styrelsen är att gång och cykelvägprojektet läggs ner och att referensgruppen upplöses.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att GC-vägprojektet läggs ner och att referensgruppen upplöses.
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§ 11
Behandling av inkomna ärenden och motioner.
Motioner till årsmötet.
1. Motion om underhåll av Mossvägen.
Styrelsen har undersökt med kommunen om hur underhållet skall utföras. Vägen kommer inte att asfalteras
eftersom den inte håller kommunalstandard. Vägen kommer endast lagas. Samtal med Peter Berntsson
ansvarig beläggning kommunen är att man gör inga större asfalteringar före kommunens övertagande av
vägföreningen. Svar från Byggnadskontoret har inte kommit om hur de hanterar frågan med
entreprenadmaskiner och tunga lastbilar som kör sönder vägarna.
Förslag till årsmötet är att med denna redogörelse kan vi betrakta motionen som besvarad.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att motionen är besvarad.
Bilaga 6
§ 12
Granskning av styrelsens förslag till inkomst – och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2018.
Årsmötet beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna inkomst – och utgiftsstat samt
debiteringslängd för 2018.
Bilaga 7
§ 13
Beslut om utdebitering av medlemsavgifter för 2018.
Styrelsens förslag är samma medlemsavgift för 2018 som för 2017.
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.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att utdebitering av medlemsavgift för 2018 blir oförändrad.
§ 14
Beslut om arvoden för nästkommande styrelse och revisorer, verksamhetsåret 2017.
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 615 kr per möte för
styrelseledamot och suppleant.
Inkomstbasbeloppet för innevarande år 2017 är 61 500 kr.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.

§ 15
Val av tre styrelsemedlemmar för två år:
Kvarstående:
Lena Weibull, Monika Nylander, Gösta Ivansson.(2016, 2017)
Avgående:
Lars-Erik Lorentzson, Tommy Bengtsson. 2015, 2016.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lars-Erik Lorentzson, Tommy Bengtsson för
2017 och 2018.
§ 16
Val av styrelseordförande.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lena Weibull som styrelseordförande för ett
år.(2017)
§ 17
Val av tre suppleanter för ett år.
Avgående: Håkan Fällgren, Anna Sköld och Linda Rick.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Håkan Fällgren, Anna Sköld och Linda Rick för
kommande ettårsperiod.(2017)
§ 18
Val av revisor för två år:
Kvarstående:
Marie – Louise Westerberg (2016, 2017)
Avgående:
Lennart Eriksson (2015, 2016)
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lennart Eriksson för kommande tvåårsperiod.
(2017 och 2018).
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§ 19
Val av revisorssuppleant för två år:
Kvarstående:
Inge Emanuelsson 2016, 2017
Avgående:
Öivind Lunder (2015, 2016)
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Öivind Lunder för kommande tvåårsperiod.
(2017 och 2018)
§ 20
Val av valberedning för två år:
Kvarstående:
Göran Henriksson (2016, 2017) valberedningens sammankallande
Avgående:
Åke Nilsson och Ulla-Christine Svensson (2015, 2016)
Årsmötet beslöt om omval av Åke Nilsson och Ulla-Christine Svensson (2017, 2018)
§ 21
Övriga frågor.
 Hur hanterar styrelsen grönområden avseende exploatering, detaljplaneändringar?
Styrelsen svarade att grönområden behövs i Haverdal och ser ogärna att dessa exploateras.
Detaljplaneändringar är en lång process med Lantmäteriet och Byggnadsnämnden inblandad.
Vägföreningen bruka få yttra sig när detaljplaneändringar skall göras i Haverdal.
 Fastighetsägare hade synpunkter på att riset ligger kvar i grönområden som röjts och snyggats till.
Styrelsen svarade att det var markägarens ansvar att ta bort riset. En del ris kan ligga kvar för att
utveckla den biologiska mångfalden i området.
 Fartdämpning med Z-sniglar. Vägföreningen har efter önskemål från Byskolan lagt ut Z-sniglar på
Wekalyckan för öka säkerheten för eleverna på väg till Idrottshallen. Under sommaren testade vi
dessa på Tore Gudmarssons väg med gott resultat enligt boende. Flera fastighetsägare ville att vi
skall sätta ut flera Z-sniglar på Smeavägen och andra vägar. Vi skall tänka på att sätta ut hinder så att
bilarna inte kör vid sidan om vägen för att undvika hindret. Styrelsen är medveten om problemet.
 Flera fastighetsägare hade synpunkter på att hundägare inte plockar upp hundavföringen utanför
tomter samt att man efterlyser hundlatriner i Haverdal. Ett förslag var att fastighetsägare som har
soptunnan vid vägen skrivet en lapp ”lägg hundavföringen här”. Styrelsen svarade att detta är ingen
vägföreningsfråga utan uppmanade fastighetsägare att kontakta Teknik & Fritidskontoret om
hundlatriner.
§ 22
Tillkännagivande av justering av årsmötesprotokollet.
Protokollet justeras lördagen 18 mars kl. 14.00 hos Gösta Ivansson.
§ 23
Nästa årsmöte.
Styrelsens förslag är att nästa årsmöte skall vara lördagen den 3 mars 2018 kl. 10.00 på Annie´s Gård i
Haverdal. Samt årets (2017) sommarmöte genomförs måndagen den 26 juni kl. 18.00 på Annie´s gård
Årsmötet beslöt enligt styrelsen förslag.
§ 24
Årsmötets avslutande.
Lennart Eriksson tackade styrelsen för det gångna verksamhetsåret och medlemmarna som kommit till
årsmötet.
Lena Weibull tackade Lennart Eriksson för ett mycket väl genomfört årsmöte och överlämnade blommor till
Lennart Eriksson och Gösta Ivansson. Ordförande Lennart förklarade årsmötet för avslutat.
Efter mötet informerades om ”Trollbäckastigen” av Haverdals Camping och Therese Loreskär, barnboksförfattare.
Haverdal den 18 mars 2017

___________________________________
Lennart Eriksson, ordförande för årsmötet

_______________________________
Gösta Ivansson, sekreterare för årsmötet

___________________________________
Åke Nilsson, justerare

________________________________
Anna-Lena Nilsson, justerare
Sidan 3 (3)

