
Hjulbäcks Vägförenings årsmöte den 9 Maj 2015.

Närvarande: 20 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 Bengt Lasses.

4. Till just.män tillika rösträknare för mötet valdes Leif Wilhelmsson och Klas 
Sarén.

5. Godkändes att mötet utlysts i behörig ordning.

6. Beslutade att röstlängd för mötet är närvarolistan.

7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Erik Peters och godkändes av mötet.

8. Kassören gick igenom resultat- och balansrapport. Något lägre intäkter än 
budgeterat. Den för 2014 budgeterade kostnaden för bryggan avser flera år, 
förklarar den stora avvikelsen till utfallet. 

9. Revisionsberättelsen lästes upp av Jimmy Johansson och godkändes av mötet.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för2014.

11. Beslutades att resultatet för 2014 överförs i ny räkning.

12. Inkomna motioner:

Badplatsen: Diskuterades hur vi ska hantera problemen med kanadagäss.  Ett 
förslag var att sätta upp en falkatrapp eller liknande för att skrämma gässen. 
Detta alternativ ska undersökas. Att skjuta ett föräldrapar kan dock vara den 
effektivaste lösningen och det uppdrogs åt Klas Sarén och Sven Segerström att 
försöka med detta alternativ. 

Sjuråkersvägen: Ansökan till kommunen om att sätta upp blomlådor är beviljad. 
Detta ska göras, men några andra farthinder är kommunen inte positiv till.

Badplatsen: En skylt som uppmanar att hålla rent och snyggt och att badet sköts 
och bekostas av Hjulbäcks by ska sättas upp. Olle Tellander ska tillfrågas om 
han kan tillverka en sådan skylt. Tydligare skyltning om var parkering av bilar är
lämplig ska även sättas upp.



13. Styrelsens framställningar till årsmötet angående Vägar, Grönområden och 
Ångbåtsbryggan lästes upp av ordföranden och diskuterades.  

När vägar diskuterades framfördes att vägen fram till Klas Sarén är i dåligt skick
efter snöröjningen. Ärendet ska tas upp med kommunen. Diskussionen med 
kommunen angående vårt krav på hastighetsbegränsning fortsätter. 
Länsstyrelse/Vägverket förväntas komma med nya rekommendationer i dessa 
frågor.

Grönområden diskuterades och här framförde Leif Wilhelmsson önskemål om 
att strandpromenaden borde prioriteras vid nästa städdag.

Ångbåtsbryggan har en budget och Sven Segerström håller i planeringen av 
önskvärda åtgärder, bl. a flytt av större stenar. Arbetet är dock beroende av 
vattenståndet, som vi inte kan styra. Klas Sarén förordade en samordning med 
Båtklubben vid dessa arbeten.

14. Beslutades att arvoden till styrelse och revisorer behålls oförändrade från 
föregående år med indexuppräkning. Om ersättning utöver 
styrelsesammanträden till ex. sekreterare och kassör ska utgå, baseras 
ersättningen på fastställt prisbasbelopp.

15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
fastställdes av stämman.

16. Val:

a) Till ordförande valdes Erik Peters på 2 år

b) Som ledamot omvaldes Sven Segerström på 2 år

    till ny ledamot valdes Bertil Norlings på 2 år

c) Som suppleant omvaldes Bo Pettersson

    till ny suppleant valdes Magnus Högvall

17. Som revisor omvaldes Jimmy Johansson 1 år

    till ny revisor valdes Bengt Lasses 1 år

    som revisorsuppleant omvaldes Göran Nilsson

18. Till valberedning omvaldes Kerstin Furöstam och Birgitta Claesson.



19. Ämnet uppslutning vid städdagar diskuterades. 

Vid senaste städningen var uppslutningen mycket låg. Tillsammans med 
samfälligheten bekostas en extern resurs, som tar ned sly. Det är i första hand 
detta som ska samlas upp. Vid nästa års städdag ska ambitionen läggas på 
strandpromenaden. Ett bättre anslag ska då även tas fram och avisering på 
hemsidan bör komma i god tid. Även Face Book ska användas. Denna dag bör, 
som Klas Sarén påpekade, lika mycket ses som en social dag. Därför ska den 
som eventuellt inte fysiskt kan vara med fullt ut vara lika välkommen som alla 
andra.

20. Övriga frågor:

Frågan om toalett för externa besökare vid badet och båthamnen togs upp. Detta 
kommer att tas upp och diskuteras i styrelsen.

Ställdes frågan om vem som ska sopa upp vinters väggrus. Sopning ombesörjes 
av kommunen blev svaret.

21. Tid och plats för protokolljustering. Frågan hanteras internt av sekreterare 
och justeringsmän.

22. Ordföranden tackade alla för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet            Justerat den……….2015            Justerat den……….2015

……...………….             ……………………                  ……………………

Bengt Lasses Leif Wilhelmsson                Klas Sarén


