KILLEBACKS VAGFORENING

PROTOKOLL FORT VID ORDINARIE ARSMOTE
Tid: Lordagen den 3 1 }u\i 2 0 2 1 , W 10.00-11.00
Plats: Ladan Garden Helgerods Gard.

1. Val av ordforande for sammantrSdei
Ordforande Jan Saxsater oppnade motet m e d att halsa aWa valkomna.
Motet foreslog och valde sittande, dvs Jan Saxsater, till ordforande for motet.

2. Vai av sekreterare for sammantr3det
Till sekreterare for motet valdes Claes Fritzson.

3. Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Lars Blomgren och Birgitta Ostling.

4. Faststallande av dagordningen
Kallelsen har skickat ut i tid och godkandes av motet.

5. Protokoll frin f6reg§ende arsmdte
Foregaende arsmotesprotokoiJ godkandes. Det ligger under e n flik pa Foreningen Framats hemsida:
http://wvtfw.kampersvik.se/foreningar/killebaecks-vaegfoerening

6. Rostupprakning
Det bestamdes att vi skulle aterkomma till en eventueil rostupprakning och det blev aldrig aktuellt.
Inga fullmakter registrerades.

7. Styreiseberatteise samt faststallande av balans- och resultatrakning
Styrelseberattelsen for verksamhetsaret lastes upp och godkandes.
Balans- och resultatrakningen gicks igenom och godkandes av motet.
Kassoren papekar att det nu ar viktigt att alia medlemmar meddelar till kassoren forandringar vad galler
telefon och mailadresser, det ar varje medlems ansvar
Riskfinns annars att man som medlem missar foreningsinformation.

Korrektxi Mail-adresser extra viktigt eftersom avgiftsfalcturor numera sliiclias via mail!
8. Revisionsberattelse jSmte frdgan om ansvarsfrihet for styrelsen
Revisorerna Johan Hager och Kias ToUbo hade gatt igenom alia papper, konstaterade att aJIt som vanligt var i
valdigt god ordning och rekommenderade motet att ge styrelsen ansvarsfrihet for det gangna
verksamhetsaret.
Revisionsberattelsen godkandes och motet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Inkomna arenden och motioner
•

Styrelsen har under aret tagit staJIning till Fredrik iHammarskolds och Tony Lundins framstalian vid
forra arets arsmote angaende vattenflode genom Fredrik's obebyggda tomt.
Styrelsen anser inte att det ligger inom vagforeningens ansvar att losa vattenflodet i Fredriks tomt,
Efter diskussioner beslutades att Vagforeningen daremot skali tillse att det diiias upp vid vagen
nedanfor Killebaciisvagen 71 octi 73 med avrinning mot den av kommunen planerade dikningen
ovanfor Norra Killebacksvagen nar kommunen har ordnat denna dikning.

•

Britt-lnger Westerberg har inkommit till styrelsen med en begaran att uppmana medlemmarna att
folia kommunens rekommendationer nar det galler buskar och hackar vid kurvor och korsningar
Dokument med dessa rekommendationer har skickat ut tillsammans med kallelsen till detta mote.
Medlemmarna anmanas nu att foija dessa rekommendationer och klippa ner hackar och buskar for
att fa bra sikt pa vagen.

10. Granskning av styrelsen forslag till Stgarder att utforas eller piborjas under arbetsdret
Styrelsen konstaterar att foreningen behover lite storre ekonomiska ramar for att kunna hantera eventuella
oforutsedda behov.
Per-Otto gick igenom budgeten och noterade att med denna budget kravs det ett avgittsuttag som minst
motsvarar foregaende ars avgiftsuttag (600 kr/andel).
Efter diskussioner lades ett forslag till en avgift med 800 kr/andel for det kommande aret for att skapa
mojiighet till att skapa tillracklig buffert och mojilghet till fondavsattning.
Varje bebyggd tomt bar 3 andelar och varje obebyggd tomt 1 andel.
Detta betyder alltsa att fastighetsagaren till varje bebyggd tomt skall betala 2400 kr i avgift
och varje obebyggd tomt skall betala SOOkr i avgift.

Fdrslaget till Budget och Avgiftsuttag for verl<5amhet5aret 2021-2022 enligt ovanstdende forslag
godkandes.
Planerade atgarder:
•

VAGARNA
Snorojning och Isgrusning genomfores vid behov.
Hyvling och Dustex-palaggning skall genomforas under tidig var.
Kantklippning

•

DIKNING
Dikning av vissa delar genomford under varen 2 0 2 1 .
Mindre kompletteringar kommer att tillkomma under aret.

•

ALLMANNINGARNA
Reinhold Geijer och hans medhjalpare Kent Carlsson far fortsatt uppdrag att under vintern
genomfora rojningar av allmanningar efter anvisning fran styrelsen.
Har man onskemal om rojning ska man tillfraga styrelsen for ett godkannande.
Tar man bort buskar och ris pa eget bevag ar man ocksa ansvarig for bortforslingen.

VAGSKYLTAR
Skylt Lekande barn har inkopts och satts upp.

11. Beslut om arvode till nastkommande styrelse och revisorer
1 linje med tidigare ars beslut kommer inga arvoden att tas ut av styrelse och revisorer

12. Granskning av styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslangd
Budget togs under punkt 10 i samband med forslag pa verksamhet.

13. Val av styrelseledamoter for kommande tvd verksamhetsir samt val av styrelseordfdrande
Ordforande: Jan Saxsater, vaid forra aret pa 2 a r ( t o r n 2022). Ordforande for 1 ar (torn 2022)
Kassor: Per-Otto Gustafson, omval pa 2 ar (t om 2023)
Sekreterare: Claes Fritzson, vald forra aret pa 2 ar (t o m 2022)
Suppleanter: Omval pa 2 ar Gunnar Fossan och Dan Gustavsson (tom 2023)
Ordforande Jan Saxsater och kassor Per-Otto Gustafson har var for sig ratt att teckna firma a foreningens
vagnar

14. Val av revisorer
Johan Hager, vald forra aret pa 2 ar (t o m 2022)
Ulf Lilja, nyval som ordinare pa 2 ar (t o m 2023 (tidigare suppleant
Suppleanter: Kias Tollbo, nyval som suppleant pa 2 ar (t o m 2023) (tidigare ordinare)
och Bjorn Samuelsson, omval pa 2 ar (t o m 2023)

15. Val av valberedning
Sammankallande: Maria Johansson , nyval pa 2 a r ( t o m 2023)
Tony Lundin nyval pa 2 ar (t o m 2023)

16. dvriga frigor
Inga ovriga fragor

17. BestSmmande av tid och plats for protokolljustering och f5r protokollets titlggngligahSllande fdr
medlemmarna
Protokolljustering sker hos Claes Fritzson, Killebacksvagen 55. Claes aterkommer med tidpunkt nar
protokolet ar klar och utskrivet.
Protokollet laggs ut pa Foreningen Framat's hemsida under var flik:
http://wwvtf.kampersvik.se/foreningar/killebaecks-vaeefoerening
Papperskopior finns att hamtas hos Jan Saxsater pa Lilla Killebacksvagen 2 eller Claes Fritzson
Killebacksvagen 55.

18. Motets avslutande
Jan Saxsater avslutade motet med en forhoppning om en fortsatt skon sommar och att vi ses igen nasta an

Kampersvik, 3 1 juli 2021
Vid tangenterna,
Claes Fritzson
Sekreterare

Ordforande

