
KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 

 
Tid: Lördagen den 27 juli 2019, kl 10.00-11.00 
Plats: Lars Joelssons garage, Gula garaget, Skredforsvägen 8. 
 
 
1. Val av ordförande för sammanträdet 
Ordförande Jan Saxsäter öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. 
Mötet föreslog sittande, dvs Jan Saxsäter till ordförande för mötet. 
 
2. Val av sekreterare för sammanträdet 
Till sekreterare för mötet valdes Lina Lundin. 
 
3. Val av justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Reinhold Geijer och Jan-Ehrling Ohlsson . 
 
4. Fastställande av dagordningen 
Kallelsen har skickats ut i tid och godkändes av mötet. 
 
5. Protokoll från föregående årsmöte 
Föregående årmötesprotokoll godkändes. Det ligger under en flik på Föreningen Framåts hemsida: 
http://www.kampersvik.se/foreningar/killebaecks-vaegfoerening 
  
6. Röstuppräkning 
Det bestämdes att vi skulle återkomma till en eventuell röstuppräkning och det blev aldrig aktuellt. 
Inga fullmakter registrerades. 
 
7. Styrelseberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning 
Styrelseberättelsen för verksamhetsåret lästes upp och godkändes. 

• Det är viktigt att alla håller hastigheten 30 km på våra vägar både av miljö-och säkerhetssynpunkt. 
Nu upplevs det av våra medlemmar att många kör för fort. Åtgärd kan vara att prata med förarna 
och ev lägga ut tillfälliga gupp under sommaren.  

• Det miljövänliga ligninet är pålagt för dammbindning i år och har inneburit mindre damm om 
trafiken håller rätt hastighet. 

 
Balans- och resultaträkningen gicks igenom och godkändes av mötet. 

• Föreningens kassör Per-Otto Gustafson rapporterar att vi har 82 000 kr kvar  i kassan per 31 april 
2019. 

 
8. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna Eva Lundin och Klas Tollbo hade gått igenom alla papper, konstaterade att allt som vanligt var i 
mycket god ordning och rekommenderade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret och detta bifalldes. Kommenterar med glädje att medlemmarna betalat avgiften tidigare 
än förra året.  Gav även beröm till kassören för  ett mycket gott jobb. Revisionsberättelsen godkändes. 
 
9. Inkomna ärenden och motioner 
Ingen motion har inkommit. Ett ärende om lekplats på ängen har framförts men den frågan lyfts över till 
Killebäcks fastighetsförenings möte.  
 
 
 

http://www.kampersvik.se/foreningar/killebaecks-vaegfoerening


10. Granskning av styrelsen förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 
Per-Otto gick igenom budgeten som grundar sig på ordinarie inbetalning med 200 kr/andel. Budget för 
2019-2020 godkändes.  
 

• VÄGARNA 
Vägarna har blivit mycket bra efter lignin påläggningen i april 2019. Potthålen ha försvunnit.  
Magnus Ohlsson har skrapat vägbanan och fortsätter underhålla vägarna vid behov.  
Kommunen plogar till alla fastboende när det kommit minst 10 cm snö. För plogning till övriga 
fastigheter har föreningen ingått ett avtal med Magnus Ohlsson för kommande vinter.  
 

• DIKNING 
Dikning är gjord hos Lundins och på Lilla Killebäcksvägen och genom dessa åtgärder är vi klara med 
dikningen. 
 

• ALLMÄNNINGARNA 
Reinhold Geijer  redovisar vad han och Jan-Erling Ohlsson har röjt under året.  

 Ovanför Sjöbergs har man röjt rejält för att få fram en fin björkskog som suger upp vattnet, samt vid 
 Thunarf. Ingen mer röjning planeras i år men en ny översyn görs till nästa år. 
 Lars-Erik Nordström vill att det röjs mer för att undvika förtätning av området samt att rishögar tas 
 bort.  
 

Kantklippning har tidigare gjorts i midsommarveckan men med önskemål om att främja floran 
kommer vi nästa sommar att klippa senare i mitten av /slutet av juli.   

 
 
11. Beslut om arvode till nästkommande styrelse och revisorer 
I linje med tidigare års beslut kommer inga arvoden att tas ut av styrelse och revisorer. 
 
12. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd 
Budget togs under punkt 10 i samband med förslag på verksamhet.  
Debiteringslängden får vi via Väg Nu/REV. Fortsätter med debitering 200 kr/andel. 
 
13. Val av styrelseledamöter för kommande två verksamhetsår samt val av styrelseordförande 
Ordförande: Jan Saxsäter, vald förra året på 2 år. (t o m 2020). Ordförande för 1 år till 2020. 
Kassör: Per-Otto Gustafson, omval på 2 år (t om 2021) 
Sekreterare: Lina Lundin, vald förra året på 2 år (t o m 2020) 
Suppleanter: Gunnar Fossan och Dan Gustavsson, omvalda på 2 år (t o m 2021) 
 
Ordförande Jan Saxsäter och kassör Per-Otto Gustafson har var för sig rätt att teckna firma å föreningens 
vägnar. 
 
14. Val av revisorer 
Eva Lundin, vald förra året på 2 år (t o m 2020)  
Klas Tollbo, omval på 2 år (t o m 2021) 
Suppleanter: Johan Haeger och Björn Samuelsson, omvald på 2 år (t o m 2021) 
 
15. Val av valberedning 
Sammankallande: Agne Wiberg, omval 1 år (t o m 2020) 
Birgitta Österling, omvald på 2 år (t o m 2021) 
 
16. Övriga frågor  
Det ser rörigt ut med brevlådorna vid korsningoch det bör snyggas till av respektiv ägare. 
 
 



Nya medlemmar hälsas välkomna: 
Annica och Claes Fritzon, Killebäcksvägen 5, tidigare bott på Heljeröd. 
Eva Magnusson, Killebäcksvägen 69. 
‘Mange’ Magnus Ohlsson,  Knipvägen, åretruntboende.  
Tony Lundin  och Britt-Inger Westerberg, Norra Killebäcksvägen 4, nybygge, åretruntboende. 
 
17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgängligahållande för 
medlemmarna 
Protokolljustering sker hos Lina Lundin, Killebäcksvägen 29 kl 17 lördag 27 juli. 
Protokollet läggs ut på föreningen Framåts hemsida under vår flik:  
http://www.kampersvik.se/foreningar/killebaecks-vaegfoerening 
Papperskopior finns att hämtas hos Jan Saxsäter på Lilla Killebäcksvägen 2. 
 
18. Mötets avslutande 
Jan Saxsäter avslutade mötet med en förhoppning om en fortsatt skön sommar och att vi ses igen nästa år.  
 
 
 
Kämpersvik, 27 juli 2019 
 
 
Vid tangenterna, 
 
 
 
 
 
Lina Lundin 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
………………………………………………     ………………………………………………     ……………………………………………… 
Jan Saxsäter        Jan-Erling Ohlsson                                       Reinhold Geijer 
Ordförande 
 

http://www.kampersvik.se/foreningar/killebaecks-vaegfoerening

