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KLÄDESHOLMENS VÄGFÖRENING
Ordinarie föreningsstämma år 2016
PROTOKOLL
Tid:
Plats:

2016-03-31
Biblioteket

Debiteringslängden fanns framlagd för påseende under hela mötet.
8 fastigheter var representerade på mötet. 2 fullmakter.
§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 Mona Johansson och Hasse
Berndtsson.
§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
Inger Pettersson föredrog ekonomisk redogörelse och läste upp revisionsberättelsen. Se bilaga 2.
Stämman beslöt godkänna årsredovisningen samt balans- och resultaträkning för det gångna
verksamhetsåret samt styrelsens förslag till resultatdisposition.
§8
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§9
Stämman godkände oförändrade 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
Styrelsen föreslår att en mur ska byggas mot havet i Karishamn, där räcket är i dag. Muren kommer att
hindra att en massa skräp spolas upp vid storm. Styrelsen har fått ett prisförslag på ungefär 92 000
kronor. Bygglov krävs för muren. Stämman godkände förslaget.
Sven Johansson lämnade en information om planket vid ångbåtsbryggan. Bygglovet strider mot
detaljplanen. Vägföreningen har inte fått tillfälle att ha synpunkter på bygglovet eller delgivits beslutet
enligt plan- och bygglagen. Vägföreningen fick kännedom om bygglovet när det nya planket var
uppfört och överklagade bygglovet. Man fick då beskedet att det inkommit för sent. Vägföreningen
skickade därefter en överklagan till Länsstyrelsen som också avslogs. Därefter ansökte vägföreningen
hos Högsta domstolen om återställande av försutten tid. Högsta domstolen avvisade ansökan eftersom
den kommit in för sent. Så ser läget ut idag. Om ärendet kommer att hanteras fortsättningsvis är ännu
oklart.

§11
Inga motioner har inkommit.
§12
Styrelsens budgetförslag fastställdes av stämman. Se bilaga 3.
Ordinarie utdebitering om 507,4 andelar á 1200 kronor, sammanlagt 608 880 kronor, skall vara
betalda senast den 31 maj 2016. 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 Tomas Kristensson. (Ett år kvar har Sivert
Rutgersson)
Till revisor för två år valdes Bengt-Rune Axelsson. (Ett år kvar har Pelle Stavfeldt)
Till revisorsersättare för två år valdes Inga-Britt Johansson. (Ett år kvar har Anders Hillberg)
§14
Sven Johansson valdes till ordförande för år 2016.
§15
Någon valberedning kunde inte väljas. Styrelsen fick i uppgift att försöka få ihop en valberedning.
§16
Styrelsen föreslår följande revidering av stadgarna: Att kallelse till föreningsstämman inte behöver
annonseras i GP utan läggs ut på hemsidan. Detta för att många inte har GP samt att det är en kostnad.
Dessutom vill styrelsen att föreningsstämman skall hållas senast april månads utgång. Nu är det innan
mars månads utgång. Föreningsstämman godkände ändringarna. Styrelsen kommer att informera om
detta i utskicket som går ut i maj. Dessutom krävs det två möten för stadgeändring så frågan kommer
att tas upp igen på nästa föreningsstämma.
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§17
Sopning av vägarna är beställd. Affischer kommer att sättas upp.
Mona Johansson tog upp att lekplatsen i parken inte uppfyller krav på säkerhet. Nu är det för stor
fallhöjd mellan rutschkanans utåkningsområde och sanden. Sand behöver fyllas på.
Sven Johansson rapporterade om läget när det gäller dagvattnet. Vägföreningen har inte fått någon
faktura. Däremot har de övriga vägföreningarna på Tjörn fått fakturor. Orsaken är att Tjörns kommun
inte har hittat några egna anläggningar på Klädesholmen att debitera för.
Sven Johansson rapporterade om vägföreningens synpunkter på planförslagen för södra och norra
Koholmen. Se bilaga 4.
Leif-Göran Johansson frågade om Klädesholmen östra. Är det vägföreningen eller kommunen som ska
genomföra åtgärder som berör vägen. Vid Leif-Görans är det en mur som ska flyttas något för att
underlätta att komma förbi med bil. Det har inte hänt så mycket ännu. Sven föreslog att Leif-Göran
pratar med kommunen som i dagsläget bromsar genomförandet av Klädesholmen östra.
Mona Johansson undrade om vi inte kan få farthinder på Strandgatan eftersom det är hög hastighet på
gatan. Sven förklarade att Trafikverket inte vill lägga ut farthinder. Han föreslog att Mona skriver ihop
något och skickar till Trafikverket.
§18
Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på biblioteket från och med den 14 april. Det
kommer även att finnas på hemsidan.
§19
Stämman avslutades.

Sekreterare

Ordförande

Olle Sandahl

Sven Johansson

Justerare

Justerare

Mona Johansson

Hasse Berndtsson
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