KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE
Tid: Lördagen den 28 juli 2018, 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 Claes Tollbo och Karin Lundin.
4. Fastställande av dagordningen
Kallelsen har skickat 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.

•

Besiktning av vägen gjordes 5 maj vid de två sättningarna på vägen vid Ejgdetjärnet. Kommunen
kommer via PEAB att åtgärda detta vecka 33.

Balans- och resultaträkningen gicks igenom och godkändes av mötet.

•

Föreningens kassör Per-Otto Gustafson rapporterar att vi har 103 000 kr på banken.

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 väldigt god ordning och rekommenderade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret och detta bifalldes.
Revisorerna lyfter frågan till styrelsen att säkerställa att vi i tid får vi in avgifterna från medlemmarna
samt att se över hur det går att förenkla inbetalningsrutinen. Gav även beröm till kassören för ett mycket
gott jobb med redovisningsdokumentionen.
Viktigt att alla medlemmar meddelar förändringar vad gäller telefon och mailadresser, det är varje
medlems ansvar. Risk finns annars att man som medlem missar föreningsinformation.
Telefonlista finns och är distribuerad, beslöt att en uppdatering ska göras.

9. Inkomna ärenden och motion
Ingen motion har inkommit.
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
2018-2019 godkändes.
•

VÄGARNA
Ett mer miljövänligt material Lignin kommer att testas 2019 som alternativ till saltning. Det
påförs en gång per år i april enligt rekommendation. Vägarnas yta ska bli bättre än med
saltning. Kostnaden blir i stort sett detsamma som att salta två gånger. Saltning görs nu två
gånger/år å 7 500 kr. Innan Lignin behandling sker bör vägarna hyvlas och grusas.
Grusningskostnad är ca 25 000 kr, ev kan det även behöva vattnas före grusningen om det är
torrt.

•

DIKNING
Dikningen är avklarad bortsett från Killebäcksvägen vid Lundins. Det ska göras med hjälp av
Ronnie Alexandersson. Samråd med Ronnie och Lundins i slutet av september och jobbet görs
därefter på avtalad tid.

•

ALLMÄNNINGARNA
Reinhold Geijer redovisar vad han och Jan-Erling Ohlsson har röjt under året.
Klicka här för kartor (Föreningen Framåts hemsida)
Område 0.39, sly och busk på ytan längs vägen är röjt mellan Lundins och Carlssons.
Område 1.55, gamla stenbrytarvägen samt stigen upp på berget nedanför Thunarfs har röjts
men bör röjas ytterligare en gång i år. Ris är bortkört. Ovanför Sjöbergs har man röjt en omgång
och glesat ut i björkbeståndet för att få fram en fin björkskog som suger upp vattnet. Område
1.22, Mon är röjd och även stenmuren framtagen.
Beslöts att fortsätta röja vid Thunarfs samt ytterligare glesa ut björkbeståndet vid Sjöbergs.
Lars-Erik Norström informera om att Bohusläns markutveckling AB är till försäljning. Ett
ägarbyte kan ev påverka planerna för markerna, t ex ängen och grönområdena. Därför är det
viktigt att vi håller allmänningarna öppna så fler tomter undviks. Med anledning av detta
beslöts att göra en inventering på ev åtgärder. Lars-Erik Norström ombeds skickar in vilka
områden som kan vara aktuella att besikta.
Har man önskemål om röjning ska man tillfråga styrelsen för ett godkännande.
Tar man bort ris på eget bevåg beslöts att man också är ansvarig för bortforslingen. Det finns
ett antal gamla rishögar som ligger ute i området. Styrelsen gör en inventering av högarna
och ser över vad som ska tas bort och därefter genomförs bortforslingen. Budgeten för
slyröjning utökas till 20 000 kr.
VÄGSKYLTAR
Vägskyltar har köpts in av Kämpersvik Ejgde Vägförening och placerats vid badplatsen. Vi har
blivit tillfrågade om ett bidrag till detta. Vi anser att det gagnar många av våra medlemmar som
går ner till badet och det känns bra att vara mer delaktig i detta. Mötet beslöt att godkänna ett
bidrag på 10 000 kr.

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.
13. Val av styrelseledamöter för kommande två verksamhetsår samt val av styrelseordförande
Ordförande: Jan Saxsäter, omval på 2 år. (t o m 2020). Ordförande för 1 år till 2019.
Kassör: Per-Otto Gustafson, vald förra året på 2 år (t om 2019)
Sekreterare: Lina Lundin, omval 2 år (t o m 2020)
Suppleanter: Gunnar Fossan och Dan Gustavsson, valda förra året på 2 år (t o m 2019)
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, omval 2 år (t o m 2020)
Klas Tollbo, vald förra året på 2 år (t o m 2019)
Suppleanter: Johan Haeger och Björn Samuelsson, valda förra året på 2 år (t o m 2019)
15. Val av valberedning
Sammankallande: Agne Wiberg, omval 1 år (t o m 2019)
Birgitta Österling, vald förra året på 2 år (t o m 2019)
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgängligahållande för
medlemmarna
Protokolljustering sker hos Lina Lundin, Killebäcksvägen 29 kl 11 söndag 29 juli.
Protkollet 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, 28 juli 2018
Vid tangenterna,
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