Hjulbäcks Vägförenings årsmöte söndagen den 3 april 2016.
Närvarande: 25 st. Se bilagd lista.
1. Mötet öppnades av ordföranden Erik Peters.
2. Till ordförande för mötet valdes Erik Peters.
3. Till sekreterare för mötet valdes Marianne Bengtsson.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes Jan-Ove Bergström och
Åke Lundström.
5. Godkändes att mötet utlysts i behörig ordning.
6. Beslutades att röstlängd för mötet är närvarolistan.
7. Verksamhetsberättelsen lästes och sedan godkändes av mötet.
8. Kassör Mats Oscarsson redogjorde för resultat- och balansrapport. Kostnaden
för belysningsstolparna, förklarar den stora avvikelsen i utfallet.
9. Revisionsberättelsen lästes upp av Erik P. och godkändes av mötet.
10.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.
11.Beslutades att resultatet för 2015 överförs i ny räkning.
12.Inkomna motioner: 3 st inlämnade av Klas Sarén.
Motion 1: Önskar inventering för att tillgodose framtida utökad gatubelysning i Hjulbäck. Förutsatt att halva kostnaden betalas av kommunen.
Styrelsen är positiv till detta förslag som ett pågående framtida projekt.
Viktigt är att det samstämmer med ekonomiska förutsättningar.
Motion 2: Klarläggande av område för slaghack. Mats O. redogjorde och
visade på kartan vilka områden som slaghackas av vägföreningen. Årsmötet
önskade att vägföreningen ska sköta om alla grönområden.
Motion 3:Skötsel av vägar. Klas föreslog att vägföreningen står för en del
av kostnaden för att rusta upp våra vägar. Styrelsen avslog förslaget då det är
kommunen som ansvarar för vägarna. Årsmötet godkände styrelsens svar.
13.Styrelsens framställningar till årsmötet angående Vägar, Grönområden och
Ångbåtsbryggan lästes upp av ordföranden och diskuterades.
När vägar diskuterades meddelade Erik att kommunen kommer att åtgärda
guppet på Lissbåtsgattu och inspektera Gummesgattu i nästa vecka.
Erik informerade att styrelsen kommer att tillskriva kommunstyrelsen ang.
våra vägars tillstånd. Klas framförde att snöröjningen inte var bra, gruset
försvinner. Mats ansåg att i vår skrivelse till kommunstyrelsen skulle påpeka
att vi är missnöjda med snöplogningen.
Grönområden diskuterades och här framfördes att det är viktigt att strandstigen underhålles.
Ångbåtsbryggan håller Sven Segerström i planeringen av önskvärda åtgärder
bl.a komplettering av sten. Arbetet är beroende av vattenståndet. Beslutades
att ha två arbetsdagar under våren.
14.Beslutades att arvoden till styrelsen och revisorer behålls oförändrade från
föregående år med indexuppräkning.
15.Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd fastställdes
av stämman. Förslaget innebär bl.a att medlemsavgiften höjs till 600 kr per
tomt. Erik informerade att styrelsen beslutat att bidraget till bystugan
upphör fr.o.m detta år. Förslag på att vägföreningen tar över bystugan kom upp

och diskuterades. Erik och Klas fick i uppdrag att gå vidare med ärendet.
16. Val:
d. Till kassör omvaldes Mats Oscarsson på 2 år.
e. Till sekreterare omvaldes Marianne Bengtsson på 2 år.
Som suppleant omvaldes Magnus Högvall och Bo Pettersson.
17. Som revisor omvaldes Jimmy Johansson och Bengt Lasses på 1 år
som revisorsuppleant valdes Eivor Jonestål.
18. Till valberedning omvaldes Kerstin Furöstam och Birgitta Claesson.
19. Övriga frågor. Klas föreslog att vägföreningen skulle bidra med 10.000 kr till
att el dras till båthamnen och badplatsen.
20. Tid och plats för protokollsjustering fastställdes till onsdagen den 13 april
kl. 10. hos Marianne Bengtsson.
21. Ordföranden tackade alla för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat.
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