Protokoll, Gullbrandstorps vägförenings
årsmöte 2016
Protokoll fört vid årsmöte med Gullbrandstorps vägförening i Folkets Hus 2016-04-19
§1 Föreningens sekreterare Fredrik Larvall hälsade de närvarande välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.
§2 Mötet godkände att kallelsen till årsmötet hade skett stadgeenligt. I år annonserades
årsmötet på iGullbrandstorps hemsida, i Hallandsposten och på Tempos anslagstavla.
§3 Godkännande av dagordningen. En punkt om Ekonomisk berättelse saknas och läggs
in som punkt 11. Således förskjuts de resterande punkterna i förhållande till den
dagordning som användes vid själva mötet i detta protokoll. I övrigt godkändes
dagordningen i sin helhet.
§4 Fredrik Larvall valdes till mötesordförande.
§5 Theres Jägerbrink valdes till sekreterare för mötet.
§6 Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Alvar Gustafsson och Dennis
Wallin
§7 Styrelseberättelsen lästes upp av Alvar Gustafsson och godkändes av mötet.
Styrelsen har haft 2 ordinarie möten samt ett antal telefonmöten under året.
§8 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
§9 Inga ärenden eller motioner har inkommit. Innan mötets öppnande. Dock finns där
frågor från närvarande som tas upp under punkt 20, övriga frågor.
§10 Sittande styrelse har inga förslag för det kommande årets verksamhet.
§11 Föreningens ekonomi under året redogjordes av Alvar Gustafsson. En fråga uppstod
vad Eon egentligen betalar för vilket var oklart.
§12 Ersättningen till styrelsen bibehålles oförändrad undantaget att totala summan
kommer öka med 2x700kr om styrelsen utökas med 2 ordinarie medlemmar enligt punkt
14. Ersättningarna blir då enligt följande: Ordförande 1000kr, Ekonomiansvarig 1000kr,
sekreterare + ev. 2 ordinarie styrelse medlemmar 700kr vardera. Två revisorer 400kr
vardera. Omkostnadsbidraget blir i så fall totalt 4900kr.
§13 Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Håkan Persson.

§14 Förslag på utökande av styrelsen med två medlemmar till totalt 5 medlemmar
godkändes. Enligt stadgarna skall två på varandra styrelsemöten godkänna denna
ändring. Årsmötet utgör det andra av dessa två och förändringen anses därmed
genomförd.
§15 Resterande styrelse valdes enligt valberedningens förslag. Fredrik Larvall valdes om
på 2 år. Dennis Wallin nyvaldes på 1 år. Theres Jägerbrink nyvaldes på 2 år. Alvar
Gustafsson kvarstår 1 år.
§16 Fredrik Ljungman och Mikael Hollander valdes till styrelsesuppleanter på 2 resp 1 år.
§17 Val av revisorer. Bertil Andersson kvarstår 1 år. Valberedningens förslag Karl-Erik
Eriksson avböjer uppdraget. Alvar Gustafsson får i uppdrag att fråga Kjell Holmén om
nyval på 2 år.
§18 Till revisorssuppleanter omvaldes Bo Björnänger på 2 år och Alvar Gustafsson fick i
uppdrag att tillfråga Stefan Bergstaf för den andra revisorpositionen.
§19 Till valberedning valdes Alvar Andersson (omval) och Maria Larvall (nyval) på 2
respektive 1 år.
§20 Övriga frågor:
a) Samhällsföreningen har fått in klagomål angående ovårdade häckar/växtlighet
och till följd av detta skymd sikt i korsningar och på våra gator. Styrelsen åtar sig
att distribuera en av kommunen framtagen folder med information om gällande
regler angående detta och en liten egen uppmanande text. Detaljerna runt
utskicket behandlas på nästkommande styrelsemöte.
b) Motsvarande fråga om skymd sikt pga parkerade fordon togs upp igen. Detta
gäller främst bilar som parkeras på sneddningar i korsningar. Information har gått
ut men ej hörsammats. Styrelsen åtar sig att undersöka om motsvarande folder
som för växtligheten med regler för sådana situationer finns och distribuerar i så
fall dessa till berörda hushåll/gator.
c) Önskemål om att protokoll från ordinarie styrelsemöten (utöver årsmötet)
offentliggörs på iGullbrandstorp.se har inkommit. Styrelsen välkommnar detta.
d) Håkan Persson informerar om att kommunen har en ny åtgärd för fartbegränsning
utöver blomlådor i form av att ge tillstånd till tillfälliga fartgupp. Styrelsen genom
Håkan Persson åtar sig att undersöka priser osv. och om föreningen kan bidra på
något sätt.
e) Fråga angående dikesunderhåll på Lyngavägen väcktes av Gustav Knutsson (tel.
0722-462848). Vem rensar diket, vem rensar och underhåller trummor? Kan man
begära kantskärning/upprensning? Tomterna längs vägen är beroende av diket
för att leda bort sitt dagvatten. Vid kraftiga regn är dikeskapaciteten i dagsläget
knapp. Styrelsen åtar sig att undersöka frågan och Gustav Knutsson anges som
kontaktperson för detaljfrågor vid behov.
f) Trottoarer i stort behov av underhåll på tex Tvärgatan, Bergavägen,
Sockenvägen. Styreslsen åtar sig att vidarebefordra till kommunen som är
ansvarig för dessa gator.

g) Samhällsföreningen har fått in en kommentar/fråga angående cykelvägens
abrupta slut på Skolgatan. Styrelsen undersöker/vidarebefodrar frågan till lämplig
instans.
h) Kablar för uppmätning av hastighet efterfrågas på flera håll. Håkan Persson åtar
sig att kontakta kommunen och fråga om detta. Styrelsen åtar sig att generellt
jobba för frågan ”hålla hastigheten” på våra vägar under året.
§21 Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna
för avslutade.
Gullbrandstorp 2016-04-19
Sekreterare:
Theres Jägerbrink
Komplettering 2016-05-01
§17 Kjell Holmén accepterar nyval på 2 år som revisor.
§18 Stefan Bergstaf accepterar nyval på 2 år som revisorsuppleant..
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