Årsmöte i Heljeröd-Kämperöd Vägförening 2017-07-23
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Heljeröd-Kämperöds Vägförening.
1. Mötet öppnades av ordf i Heljeröd-Kämperöds Vägförening K-O Davidsson
2. Föredragningslistan fastställdes
3. Val av ordförande för mötet
Beslutades att utse K-O Davidsson.
4. Val av sekreterare för mötet
Beslutades att utse Hans Eriksson
5. Val av två justeringsmän:
Hans Göthberg/Kenneth Larsson
6. Ställningstagande till huruvida kallelsen sänts ut i vederbörlig ordning
Kallelsen på båda anslagstavlorna o sänts via mail
7. Årsberättelse
A/ Ordf.presenterade Verksamhetsberättelsen i detalj, som sedan godkändes
B/ Kassören gick igenom Resultat- och Balansräkning. Vinst < 8´. Godkändes.
8. Revisionsberättelse
Revisorn läste sin Revisionsberättelse. Rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet.
9. Styrelsens ansvarsfrihet
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
10. Handlingsprogram 2017-18 genomgicks och beslutades enligt förslag, med
tillägg om grus inköps för stigen mellan Johns o Allans Väg.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer för det kommande
11. Valberedningens förslag till Styrelseledamöter och revisorer för 2017-18
presenterades av Stugföreningen Heljeröds ordf.Christer Bergqvist. Ordf. i
Kämperöds stugförening ingår också i valberedningen.
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter för 170501-180430:
Ordförande: Karl-Owe Davidsson (Interimistiskt tills ny ordf. utsetts).
Kassör:
Åke Hallberg
Sekreterare: Hans Eriksson
Ordinarie: Göran Öberg
Suppleant: Börje Larsson
13. Val av revisorer och revisorssuppleant
Beslutades omval av sittande revisor och revisorssuppleant
Lars-Peter Törefeldt / Jan-Erik Gustavsson
14. Förslag till budget för 2017-18
Förslag till budget genomgicks och godkändes.
Medlemsavgift 1000:- för bebyggd fastighet, samt 500:- för obebyggd tomt.
15. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer:
Fastställdes till 950:- för ordinarie samt 475:- för suppleant/revisor
Snökäppsansvarig Kämperöd plus Heljeröd: Åke H 500:-/år.
16 Protokollets tillgänglighet för medlemmarna
Anslås på anslagstavlor, finns på www.kampersvik.se och sänds ut via mail.
17. Firma tecknare för föreningen är (var för sig):
Ordförande:
Karl-Owe Davidsson
Kassör:
Åke Hallberg

18.

Inkomna motioner
Motion från Tobias Ehn ang. utdikning vänster sida Johns väg. Efter diskussion
beslutades att styrelsen undersöker möjligheten att ta bort ”Berg i dagen” via
Hydralborr. (Peter Samzelius?) eller likvärdigt verktyg.
19. Övriga frågor: Kassör har varit i kontakt med REV (Riksförbundet för enskilda
vägar) för att få juridisk hjälp med vad som gäller, betr.röjning/avverkning av skog på
de allmänna ytor som idag omgärdar många fastigheter/tomter. Besked väntas efter
semestrarna. Ordf. Redogjorde för offert-kontakter med Skanska/Svevia betr. Ev.
Asfaltering av delar och/eller samtliga vägar. 3200 m.
20. Röstlängd: 25 st andelar närvarande.
21. Ordf. avslutade mötet och tackade särskilt kassör Anders E som avgick efter 14 år.

Vid Datorn:

Hans E (Sekr.)

Justeras:
Hans Göthberg

Kenneth Larsson
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