
OBS!!! Alla original och bilagor finns hos ordföranden 

PROTOKOLL FÖRT VID HÖVIKSNÄS VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE  

Datum: 2006-03-08 klockan 19:00 Aulan Häggvallskolan  

Närvarande: Se bilaga 1  

1.    Göran Andersson valdes till Ordförande för årsmötet.  

2.    Michael Östgårdh valdes till sekreterare för årsmötet.  

3.    Till justerare och tillika rösträknare valdes Linda Andersson och Jonas Robertsson  

4.    Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen (2), När det gäller årsberättelse för 
verksamhetsåret i Höviksnäs vägförening ska alla ordinarie ledamöter underteckna detta from 
2005. balansräkning (3a) och resultatrapport (5b 2 sidor) för 2005. Stämman  godkände 
verksamhetsberättelsen. Ordförande läste upp revisionsberättelsen den godkändes av 
årsmötet. Bifogas  protokollet (4).  

5.    Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret  2005.  

6.    Granskning av styrelsens förslag till åtgärder och motioner (5)  från medlemmarna. 
Framställan från styrelsen att höja medlemsavgiften med 100 kronor inkl kpi 
konsumentprisindex år 2007 till 1 300 kronor. Årsmötet godtog styrelsens förslag. Framställan 
från styrelsen gällande specialfonden som också kallas asfaltskonto uppgick 2005-12-31 till 
546.736,31 kronor, styrelsen avsätter dessutom 25 000 kronor varje år till denna fond. 
Årsstämman godtog styrelsens förslag att använda specialfonden till att betala asfaltsskador 
inom området. En motion har inkommit (bilaga 5)  motionen accepteras till viss del. Området 
bör slaghackas en gång på våren och en gång på hösten. Denna kostnad kan Hvf tänka sig att 
stå för. Dessutom bör slyn röjas bort vid utfarten. Denna motion tas upp till nästa årsmöte som 
en uppföljning.  

7.    Arvodena kvarstår enligt följande.  

       Ordförande                       25 000 kr/ år 

       Vice ordförande                10 000 kr/ år 

       Kassör                             15 000 kr/ år 

       Sekreterare                      10 000 kr/ år 

       Ord ledamot                     7 500 kr/ år 

       Ersättare                            200 kr/ möte 

       Revisor                              500 kr/ år 

       Övriga kostnadsersättningar beslutas av HVF: s styrelse Godkändes av årsmötet.  

8.    Styrelsens förslag angående budget 2006 bilaga 6 godkändes av årsmötet.  
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9.    Val av styrelseordföran de, ledamöter och suppleanter (bilaga 7).   

       Göran Andersson valdes till ordförande                        2 år omval. 

       (1 år som ordf och 1 som ord,. Ledamot) 

       Ord ledamot       Michael Östgårdh                              1 år kvar 

       Ord ledamot       Morgan Wallin                                  2 år kvar 

       Ord ledamot       Tony Andersson                                1 år kvar 

       Ord ledamot       Ingela Mellin                                      2 år omval. 

       Ersättare             Åsa Engelin                                       1 år omval 

       Ersättare             Irene Johansson                                 1 år omval. 

       Ersättare             Tony Johansson                                 1 år omval. 

       Ersättare             Rolf Jungegren                                  1 år omval.  

10   .Val av revisor, suppleant och valberedning: 

       Revisor               Lars-Göran Johansson                      2 år omval 

       Revisor               Lars Jonasson                                   1 år kvar 

       Suppleant           Roland Pettersson                             1 år kvar 

       Suppleant           Lennart Andersson                            2 år omval  

       Valberedning: 

       Vakant               2 år omval Styrelsen innehar posten tills vid 

       Lennart Olsson   1 år kvar  

11.    Städdagar är satta till den 21-23 april 2005. Container ställs ut som tidigare och tas bort 
måndagen den 24 april. När det gäller belysning så kommer det att bytas ut ytterligare 16 
armaturer vecka 13-15 hittills har 140-150 armaturer bytts ut. Högerregeln gäller inom hela 
området, styrelsen fick till uppdrag att kolla upp med vägverket om man kan förtydliga detta 
med hjälp av skyltar eller annan information. Styrelsen frågade stämman angående 
medlemskap i Häggvalls Föreningsråd under verksamhetsåret 2006 bifalles.  

12   Protokolljustering sker måndagen den 20 mars klockan 19:30 Häggvallskolan 

       Protokollet skickas ut till de närvarande samt anslås i HVF: s anslagstavlor. 

       Efter detta avslutade ordförande Göran Andersson årsmötet för Höviksnäs Vägförening 

       och tackade för visat intresse. 
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