
Årsmöte i Heljeröd-Kämperöd Vägförening 2013-07-28 

 
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Heljeröd-Kämperöds Vägförening 
söndagen den 28 juli 2013 kl 17.00. Plats: Fotbollsplanen Heljeröd 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1. Mötets öppnandes av ordförande i Heljeröd-Kämperöds Vägförening Karl-Owe 

Davidsson   
2. Föredragningslistan fastställdes  

3. Val av ordförande för mötet  
Beslutades att utse sittande, Karl-Owe Davidsson.   

4. Val av sekreterare för mötet  
Beslutades att utse sittande Anders Lissåker   

5. Val av två justeringsmän:  
Helena Pepa, Heljerödsvägen 2  
Hans Göthberg, Heljerödsvägen 4  

6. Ställningstagande till huruvida kallelsen sänts ut i vederbörlig ordning   
Kallelse har anslagits på bägge anslagstavlorna. 
Beslutades att kallelsen sänts ut i vederbörlig ordning   

7. Årsberättelse  

i. verksamhetsberättelse genomgicks och lades till handlingarna  

ii. resultat- och balansräkning genomgicks och lades till handlingarna   
8. Revisionsberättelse  

Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna   
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Beslutades att bevilja styrelsens ansvarsfrihet.   
10. Handlingsprogram för kommande verksamhetsårets år genomgicks och beslutades 

enligt förslag.   
a. Uppföljning av punkter från förra året.   

i. Ankersväg har fortfarande dålig standard  

ii. Mötesplatser skall grusas  

iii. Möteplatsskyltar skall sättas upp  

iv. Saltning diskuterades. 

Beslutades att testa att även gör ”handsaltning”   
b.  Nya punkter  

i. Undersök att göra slåtter tidigare. 

ii. Diskuterades att vi skall öka grusningen till ”dubbel 

mängd/kostnad” 

iii. Diskuterades hyvling på Johnsväg 6 

iv. En del av kapital kan användas för att förbättra vägarna Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer för det kommande  verksamhetsåret  
11. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer för det kommande 

verksamhetsåret  

Föreslogs omval av sittande styrelse och revisorer samt nyval av Göran Öberg 

Olgasväg 
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter för det kommande verksamhetsåret 

Beslutades om omval av sittande styrelse och styrelsesuppleanter   
Ordförande Karl-Owe Davidsson 

Sekreterare Anders Lissåker 

Kassör Anders Ekman 

Suppleanter Göran Öberg, Olgasväg 

Börje Larsson  



13. Val av revisorer och revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret 
Beslutades om omval av sittande revisorer och revisorssuppleanter   
Jan-Erik Gustavsson 
Lars-Peter Törefeldt  

14. Förslag till budget för det kommande verksamhetsåret   
Förslag till budget genomgicks och fastslogs. Oförändrad medlemsavgift 500 SEK för  

bebyggd fastighet, 250 SEK för obebyggd.  
En del av befintligt kapital kan användas för att förbättra vägarnas standard.  

15. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer under det kommande 
verksamhetsåret   
Föreslogs och fastställdes till att vara 500 SEK för ordinarie och 250 SEK för 
suppleanter och revisorer.   
Snökäppsansvariga Kämperöd plus Heljeröd 500 SEK.  

16. Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret   
Föreslogs och fastställdes till 500 SEK för bebyggd och 250 SEK för obebyggd tomt.  

17. Information om  

a. Information om VA utredning. Konsultrapport beräknas komma i augusti-

september. Kostnaden betalas av Hamnbolaget och respektive Stugförening. 

b. Informerade om Hamnbolagets planer på att exploatera kring vårt område. 

c. Undersök om det finns några träd som behöver tas ner kring vägarna.   

18. Övriga frågor 

19. Protokollets tillgänglighet för medlemmarna   
Anslås på respektive anslagstavla, på  www.kampersvik.se och finns tillgängligt hos 
sekreteraren Anders Lissåker,  anders@lissaker.se, Kämperödsvägen 18,   
0706-93 17 93, 0525-120 00. 

20. Mötets avslutande  
 
 
 
 

 

Karl-Owe Davidsson Anders Lissåker  

Ordförande Sekreterare 
 

 

Justerat: 

  
Hans Göthberg Helena Pepa 

Heljerödsvägen 4 Heljerödsvägen 2 

http://www.kampersvik.se/
mailto:anders@lissaker.se

