
P R O T O K O L L F O R T V I D 
H O V I K S N A S V A G F O R E N I N G S A R S M O T E 

2015-03-18 19.15 Aulan Haggvallskolan 

Michael Sundqvist halsade alia valkomna ti l l arsmotet. 

§ 1 Jan Johansson valdes t i l l ordfbrande for arsmotet. 

§ 2 Ingela Mellin valdes t i l l sekreterare for arsmotet. 

§3 Till justerare och tillika rostraknare valdes Lennart Andersson och Peter Olausson 

§3 a Narvarande medlemmar Bilaga B 

Inbjudna representanter for Tangerods Ostra Samfallighetsforening var 
Lars-Olof Henriksson och Per Svensson med. 

§3 b Kallelsen godkandes. Bilaga A 

§3 c Dagordningen godkandes. Bilaga A 

§4 Michael Sundqvist laste upp verksamhetsberattelsen och den 
godkandes av arsmotet. Bilaga C 

Kate Kvist Stoppani laste upp revisions-

berattelsen och aven den godkandes av arsmotet. Bilaga D 

§5 Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2014. 

§6 Motion fran Vagforeningen ar inlamnad Bilaga E 
Motionen angaende en oppningsbar bom vid gamla fotboUspIanen ovanfor Enerhogen 
beviljades av stamman. Peter Olausson tyckte att det skuUe vara bra med ytterligare 
hinder vid Enerhogen for att minska trafik dar och det tas upp pa styrelsemote. 

§7 Arvoden til l styrelsen pa 95 500 kr och ti l l revisorer 5000 for 2015 
godkandes av stamman. 

§8 Debiteringslangden ar framlagd pa stamman. Bilaga F 

Budgeten for 2015 godkandes med en justering av en 
fmansiering via fond dar 350 000 kr ar avsatt for asfaltering. Bilaga G 

§9 Val av styrelse: 

Till ordinarie ledamoter valdes: 



Michael Sundqvist 
Kate Kvist Stoppani 
Bjom Sporrong 

2 ar omval 
2 ar omval 
2 ar omval 

Mats Runge Fyllnadsval for Jan-Ake Hansson 1 ar nyval 

Till ersattare valdes: 
Peter Zall 1 ar omval 
Johan Aspelid 1 ar nyval 
Peter Olausson 1 ar nyval 
Mody Magnusson 1 ar nyval 

Till styrelseordforande pa 1 ar valdes Michael Sundqvist. 

§ 10 Val av revisorer; 

Revisor Christer Olausson 2 ar omval 

§ 11 Val av valberedning; 

Ulf Mellin Valberedningens ordforande 2 ar Omval 
Simon Johansson fyllnadsval for Mody Magnusson 1 ar nyval 

§ 12 Ovriga fragor: 

Jan Johansson informerade om dagvattenavgifter inom kommunen mm. 

Diskussion om gronytor det ar kommunens mark men Vagforeningen skoter det. 
Vagforeningen kan bestamma om trad ska bort och ta kostnad om de star pa 
gemensamhetsanlaggning. 

Nar det galler Samfallighetemas avgift t i l l Vagforeningen sa tar styrelsen hand om det. 
Lars-Olof Henriksson och Per svensson fran Ostra Tangerods Samfallighetsforening 
informerade om asfalterad vag vid dagiset och om en eventuellt sammanslagning med 
Hoviksnas Vagforening. 

Stamman beslutar att styrelsen och Ostra Tangerods Samfallighetsforening diskuterar 
och arbetar fram en plan som kommer att redovisas pa ett informationsmote i Augusti 
2015. 

Jan Johansson informerade hur det skulle ga t i l l i sa fall med forrattning mm. 
Peter Olausson tog upp diskussion om alia ar med i samfallighetsforeningarna det ar 
endast de som bar garage som ar det. Goran Andersson informerade om detaljplanen for 
nybygget Hovik 5:1 hur det ska se ut. 

§ 13 Ordforande Jan Johansson kallar t i l l protokoUjustering Torsdagen 26 Mars 
hos Sekreterare Ingela Mellin Grubbehagen 13. 



ProtokoUet skickas ut t i l l de narvarande samt Tjorns kommun och Lantmateriet anslas 
ocksa pa HVF:S anslagstavlor. 

Ordforande Jan Johansson avslutade arsmotet for Hoviksnas Vagforening och tackade 

for visat intresse. 

Peter Olausson 


