HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING
PROTOKOLL fört vid årsstämma 2004 med Hemmesta
Södra Vägförening torsdagen den 14 oktober 2004.
Närvarande från styrelsen;
Lars Axenfalk
Bo Nilsson
Britt-Marie Rasmussen
Göran Ahlqvist
Kenneth Ehrnstedt
Roine Pettersson

Närvarande övriga medlemmar: 15 st

§ 1 Mötets öppnande.
Ordföranden Lars Axenfalk förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Val av funktionärer
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes;
Till ordförande för stämman valdes;
Till sekreterare för stämman valdes;

Jean Wiberg och Jan Ullberg
Lars Axenfalk
Britt-Marie Rasmussen

§ 3 Kallelse i behörig ordning.
Frågan om kallelse till årsstämman skett i behörig ordning godkännes.
§ 4 Tid och plats för protokollsjustering.
Torsdagen den 28 oktober 2004 kl 18.00 hos Lars Axenfalk Hemmesta Dalväg 43.
§5

Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Protokollet hålles tillgängligt hos styrelsens ordförande.

§ 6 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2003-07-01 --- 2004-06-30.
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret och lägger
den till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse.
Årsmötet godkänner revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning av föreningen under
tiden 2003-07-01 --- 2004-06-30 och lägger den till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet godkänner resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret och
lägger dem till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med
revisionsberättelsen.
§ 10 Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Styrelsen föreslår en höjning av utdebiteringen med 200 kronor/år.
Bakgrunden är;
att

sedan år 1994 har vi haft samma utdebitering varje år

att

framtida kända kostnader såsom t ex kommande omprövningsförrättning beräknad
till en kostnad av ca 250 000 kronor samt reparation av belysning mm kan medföra
att vår förening, som hitintills haft god ekonomi, måste låna pengar till våra
utgifter,

att

i jämförelse med andra vägföreningar inom kommunen så ligger vi ganska lågt
i vår utdebitering.

Stämman beslutar om en utdebitering med 1 400 kronor/år. Stämman godkänner
debiteringslängden.
§ 11 Förfallodag för vägavgiften – 2004-11-30.
Årsmötet fastställer den sista november som betalningsdag för vägavgiften innevarande
verksamhetsår.
§ 12 Beslut om arvode till nästkommande års styrelse, revisorer, valberedning och
vägfogde.
Stämman beslutar om oförändrade arvoden till styrelsen, revisorer, valberedning och
vägfogde.

§ 13 VAL
Följande val förrättas;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ordinarie styrelseledamot två år
Ordinarie styrelseledamot två år
Ordinarie styrelseledamot två år
Styrelseordförande ett år
Styrelsesuppleant ett år
Styrelsesuppleant ett år
Revisorsuppleant ett år
Revisorsuppleant ett år
Vägfogde ett år
Ledamot valberedningen ett år
Ledamot valberedningen ett år
Ledamot valberedningen ett år
Sammankallande valberedningen ett år

Lars Axenfalk
Bo Nilsson
Britt-Marie Rasmussen
Lars Axenfalk
Lena Lindgren
Kent-Åke Olofsson
Sten Axelsson
Karl-Evert Wahlström
Roine Pettersson
Åse Gillhart
Eva Rasmussen
Karl-Erik Lundholm
Göran Ahlqvist

§ 14 Övriga frågor
Vägföreningen får egen HEMSIDA.
Kassören informerar om att Vägföreningen kommer att få en egen hemsida under
kommande år.
Omprövningsförrättningen.
Frågan framställes hur långt Vägföreningen kommit med omprövningsförrättningen.
Ordföranden informerar om att Lantmäteriverket inte har påbörjat den ännu, men
att de lovat att den kommer att blir klar under år 2005. Närmare tidsangivelse har inte
gått att få.
Grönområden.
Frågan framställes om grönområdet vid centrum ingår i omprövningsförrättningen,
vilket det inte gör.
Vidare undrade man över den nya gångvägen mellan Tranbärsvägen och Vitsippevägen. Eftersom hindren tagits bort förekommer till och med bilkörning på gångvägen.
Vägfogden informerar om att det kommer att sättas upp en öppningsbar grind vid
gångvägen, så att den går att skotta vintertid.
Stämman är överens om att ge vägfogden i uppdrag att undersöka om man kan lägga
sten så länge för att förhindra bilkörning på gångvägen.
Blåsippevägen.
Klagomål framföres från boende i början av vägen. Farthindret som har byggts i
början på vägen hindrar inte hastigheten om det ej finns mötande fordon. Föreslås
ytterligare hinder i forma av blomlådor alternativt ”väggrisar”.
Vägfogden undersöker alternativen.

Tidningsbuden.
Klagomål framföres på att tidningsbuden kör på fel sida av vägen samt att de ej
håller gällande hastighet. Föreslås att Vägföreningen tar kontakt med tidningarna.

§ 15 Avslutning.
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse.
Årsmötet avslutas.

Vid protokollet:

Justeras;

……………………………….
Britt-Marie Rasmussen

……………………………
Lars Axenfalk
………………………………..
Jean Wiberg

..................................................
Jan Ullberg

