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KLÄDESHOLMENS VÄGFÖRENING
Ordinarie föreningsstämma år 2012
PROTOKOLL
Tid:
Plats:

2012-03-27
Biblioteket

Debiteringslängd fanns tillgänglig under mötet.
§1
Sven Johansson hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
§2
Till ordförande för stämman valdes Sven Johansson och till sekreterare Olle Sandahl.
§3
Till justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet valdes David Krusell och
Göte Björkdahl.
§4
Stämman godkände föredragningslistan. Se bilaga 1
§5
Föreningsstämman ansågs i behörig ordning utlyst.
§6
Olle Sandahl läste upp årsberättelsen och stämman godkände densamma. Se bilaga 2
§7
Kassör Inger Pettersson föredrog ekonomisk redogörelse och Pelle Stavfeldt läste upp
revisionsberättelsen. Se bilaga 3, 4 och 5.
§8
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
§9
Stämman godkände oförändrade arvoden till styrelsen.
Ordförande:
13 200 kr
Vice ordförande:
2 000 kr
Kassör:
13 200 kr
Sekreterare.
5 500 kr
Revisorer:
550 kr
Mötesarvode: enligt kommunens arvodesbestämmelser.
Generell ersättning när någon gör något i föreningen t.ex plogning, arbetar med hemsidan mm
är 150 kr/tim.
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§10
Följande informationer lämnades av stämmans ordförande:
Trafikverket ska i fortsättningen vara huvudman för Postliden, Fiskhamnsvägen och
Ångbåtsvägen. Ska vägföreningen ta över vägarna ska detta beslutas på ett årsmöte.
Kommunen har tagit beslut att ta ut pengar för avledande av dagvatten. Detta har överklagats.
Kommunen utreder kommunalt huvudmannaskap för enskilda vägar.
Detaljplan för Klädesholmen Östra är klar. Vägföreningen ska vara huvudman för allmän
platsmark. Detta måste förrättas.
Elnätet mellan affären och församlingshemmet ska byggas om till kabel i mark. Detta innebär
nya belysningsstolpar.
Ett avtal med Tjörn räddningstjänst har slutits om användande av fordon för snöröjning av de
mindre vägarna. Någon från det lokala räddningsvärnet ska köra. Göte Björkdahl har kört i
vinter.
§11
Inga motioner fanns att behandla.
§12
Styrelsens budgetförslag fastställdes av stämman. Se bilaga 6.
Vidare beslöts att utdebitering om 505,5 andelar a 1100 kronor skall vara betalda senast den
31 maj 2012. Utdebitering sker enligt den debiteringslängd som fanns tillgänglig på
föreningsstämman och som är bilaga till protokollet.
30.000 kr reserveras för eventuell dagvattenavgift. 20.000 kr fonderas för lekplatser och
210.000 kr läggs i fond för vägförbättringar.
§13
Till ordinarie ledamöter i styrelsen för två år valdes Mats Wastegård och Jan-Anders
Andersson. (Ett år kvar har Sven Johansson, Inger Pettersson och Olle Sandahl)
Till ersättare i styrelsen för två år valdes Rolf Fager och Leif-Göran Johansson. (Ett år kvar
har Sivert Rutgersson)
Till revisor för två år valdes Bengt-Rune Axelsson. (Ett år kvar har Pelle Stavfeldt)
Till revisorersättare för två år valdes Bertil Pettersson. (Ett år kvar har Anders Hillberg)
§14
Sven Johansson valdes till ordförande för år 2012.
§15
Till valberedning valdes David Krusell (sammankallande) och Stig-Bertil Olausson.
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§16
Göte Björkdahl ansåg att det är väldigt mörk vid busshållplatsen. Solpaneler skulle kunna
vara en lösning. Västtrafik kontaktas.
§17
Stämman avslutades.

Sekreterare

Ordförande

Olle Sandahl

Sven Johansson

Justerare

Justerare

David Krusell

Göte Björkdahl

