
OBS!!! Alla original och bilagor finns hos ordföranden 

PROTOKOLL FÖRT VID HÖVIKSNÄS VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE   

Datum: 2007-03-07 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  Pär Wallberg och Mats Länsberg  

4.  Ordf. läste 
upp:                                                                                                                                                                                                                        
Verksamhetsberättelsen den godkändes av årsmötet (2). Revisionsberättelsen den godkändes av årsmötet bifogas protokollet (3). 
Balansräkning (4). Resultatrapport (5). För 2006. 

5.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret  2006.  

6.  Granskning av styrelsens förslag till åtgärder och motioner  från medlemmarna. A) Inga motioner har inkommit till HVF:s 
årsmöte.                     B) Båtuppställning på grönområden längs väg 711, HVF:s styrelse har i uppdrag från årsmötet att ta tag i 
detta. C) Stämman godkände att HVF lämnar in medlemsansökan till Häggvalls Föreningsråd. D) Städdagar hänvisning till (bilaga 
6) samt längs ner på kallelsen till årsmötet. E) HVF. har F-skattsedel. F) Minst 25 000 kronor avsätts per år till SEB:s kapitalkonto 
ett så kallat asfaltskonto. Motion från årsmötet 2006 angående slaghacka grönyta och nertagning av träd vid Klemens väg / 
Höviksnäsvägen utförd av ALE. och HVF.  

7.  Arvodehöjning med 3% (KPI) till styrelsen under 2007 total summa 2055 kronor som godtogs av stämman.  

     Arvoden:  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 för 2008 höjs denna till 1400 kr per andelstal inkl. 3% KPI  

9. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter (bilaga 7 )  

      Göran Andersson valdes till ordförande                      1 år kvar 

      Ord ledamot Michael Östgårdh                                   2 år omval 

      Ord ledamot Morgan Wallin                                        2 år omval 

      Ord ledamot Linda Andersson                                     2 år nyval 

      Ord ledamot Ingela Mellin                                          1 år kvar 

      Ersättare  Åsa Engelin                                                1 år omval 

      Ersättare Irene Johansson                                          1 år omval. 

      Ersättare Tony Johansson                                          1 år omval. 

      Ersättare Pär Wallberg                                               1 år nyval.  

10.  Val av revisor, suppleant och valberedning:  

      Revisor Lars-Göran Johansson                                   1 år kvar 

      Revisor Lars Jonasson                                                 2 år omval 
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      Suppleant Roland Pettersson                                       2 år omval 

      Suppleant Lennart Andersson                                      1 år kvar  

11.  Valberedning:  

      Vakant (innehavs av styrelsen t.v.)                             1 år kvar 

      Tony Andersson                                                            2 år nyval  

12.  Morgan Wallin ord ledamot i styrelsen har med styrelsens uppdrag tagit fram en hemsida för HVF www.hoviksnasvf.se 
Sandupptagningen fungerar bra inom HVF, frågan togs upp av Tjörns kommuns representant. Angående fortkörning inom områdena 
uppmanas gemene man att inte ingripa utan ta reg. nummer och lämna detta till HVF:s styrelse som i sin tur tar tag i detta och 
polisanmäler förövaren. När det gäller gång och cykelbanor så är det förbjudet att köra bil på dessa, förbudet gäller såväl posten, 
renhållningen och privatpersoner. Arbetet om detta förs med Tjörns kommun och RENOVA  

13.  Protokolljustering sker torsdagen den 22 mars klockan 18:30 i 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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