Årsmöte i Heljeröd-Kämperöd Vägförening 2012-07-29
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Heljeröd -Kämperöds Vägförening
söndagen den 29 juli 2011 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:
Hans Göthberg Heljerödsvägen 4
Lars Gunnarsson Heljerödsvägen 6
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. Fortsätta med underhållet på ungefär samma nivå som idag
i. Ankersväg behöver har dålig standard
ii. Mötesplatsen vi fotbollsplan skall grusas
iii. Möteplatsskyltar skall sättas upp
iv. Även grusning av småvägarna
v. Saltning och sladdning planeras till tjällåsning 2013.
vi. Ytterligare snökäppar kommer att köpas in.
b. Undersök hur vi gör med träd vid ”Melins damm”. Styrelsen avgör om vi
skall betala för ev nedtagning.
11. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer för det kommande
verksamhetsåret
Föreslogs omval av sittande styrelse och revisorer
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 Rolf Lindström
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.
Beslutades att styrelsen skall ansöka om driftsbidrag för väg då vi har personer skrivna
på adresser med mer än 1 km till allmän väg.
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.
Beslutades att göra en extra utdebitering med 1000 SEK för bebyggd fastighet, 500
SEK för obebyggd.
17. 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..
18. Övriga ärenden
a. Styrelsen har anslutit vägföreningen till REV. I medlemskapet ingår
ansvarsförsäkring för vägföreningen.
b. Betong fundament för Kämperöds gamla brevlådor skall tas bort.
c. Brevlådor för tidning vintertid kan sättas upp för Kämperöds
19. Mötets avslutande

Karl-Owe Davidsson
Ordförande

Anders Lissåker
Sekreterare

Justerat:
Hans Göthberg
Heljerödsvägen 4

Lars Gunnarsson
Heljerödsvägen 6

