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KLÄDESHOLMENS VÄGFÖRENING
Ordinarie föreningsstämma år 2014
PROTOKOLL
Tid:
Plats:

2014-03-26
Biblioteket

Debiteringslängden fanns framlagd för påseende under hela 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 Rolf Fager och
Thomas Kristensson.
§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 läste upp revisionsberättelsen.
Se bilaga 3, 4 och 5.
§8
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§9
Stämman godkände följande arvoden till styrelsen.
Ordförande:
15 000 kr
Vice ordförande:
2 500 kr
Kassör:
15 000 kr
Sekreterare.
7 000 kr
Revisorer:
600 kr
Mötesarvode: enligt kommunens arvodesbestämmelser. Övriga arbetsuppgifter arvoderas med
150 kr/tim.
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§10
Stämmans ordförande informerade om dagvattenfrågan, huvudmannaskapet, belysningen och
sandupplaget.
§11
Två motioner har inkommit. Se bilaga 7.
Inge Klevmar vill att styrelsen upprättar spelregler för den typ av händelse som drabbade
honom när han borrade för bergvärme. En skada i asfalten hade uppstått som kostade 2113 kr
att reparera. Inge anser att det är oetiskt och juridiskt felaktigt att sända fakturan till honom.
Styrelsen anser att § 48a i anläggningslagen är giltig i detta fall. Enligt den är det
fastighetsägarens skyldighet att utge skälig ersättning för kostnader som uppkommer vid
tillfällig ändrad användning av väg. Styrelsen kommer att informera om vilka spelregler som
gäller i det årliga informationsbrevet.
Styrelsen ansåg att motionen är besvarad med detta vilket stämman godkände.
Motion från Agneta Simonsson, Rose-Marie Gustavsson och Sven-Erik Simonsson om
Industrivägen. Man vill ha sänkt hastighet till 10 km/tim, att en skylt ”återvändsgata” sätts
upp samt att max en minuts tomgångskörning följs på Industrivägen.
Styrelsen anser att man inte kan sätta lägre hastighet än den nuvarande 30 km/tim som är den
lägsta lagliga hastigheten. Det är svårt att hitta en bra plats för en skylt ”återvändsgata” .
Eftersom många vägar är återvändsgator finns risk att fler vill ha skyltar. När det gäller
tomgångskörning kan en skylt sättas upp i början av Rytterholmen.
Stämman beslöt att en skylt om max tomgångskörning ska sättas upp. Förslag om sänkt
hastighet och återvändsskylt avslogs.
§12
Styrelsens budgetförslag fastställdes av stämman. Se bilaga 6.
Ordinarie utdebitering om 505,3 andelar á 1100 kronor, sammanlagt 555 830 kronor, skall
vara betalda senast den 31 maj 2014. Utdebitering sker enligt den debiteringslängd som fanns
tillgänglig på föreningsstämman och som är bilaga till protokollet.
§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 Frank Holvik och Thomas Kristensson. (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 2014.
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§15
Någon valberedning kunde inte väljas. Styrelsen fick i uppgift att försöka få ihop en
valberedning.
§16
Gösta Andersson tog upp att det ser dåligt ut i parken. Fotbollsplanen är i dåligt skick och
stenplattorna längs gångvägen borde tas bort. Konstgräs diskuterades men är dyrt.
Rekommendation från stämman är att försöka förbättra gräsytan och ta bort stenplattorna.
Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på biblioteket från och med den 9 april.

§17
Stämman avslutades.

Sekreterare

Ordförande

Olle Sandahl

Sven Johansson

Justerare

Justerare

Rolf Fager

Thomas Kristensson

