Protokoll fört vid möte med Gullbrandstorps vägförening 2017-12-12
Närvarande: Fredrik Larvall, Dennis Wallin, Theres Jägerbrink-Telemo

§1.

Fredrik Larvall öppnade mötet.

§2.

Närvarande enligt ovan.

§3.

Dennis Wallin och Fredrik Larvall väljs till justerare av protokollet.

§4.

Dagordningen godkänns.

§5.

Protokollet från förra styrelsemötet genomlästes och godkändes.

§6.

Fredrik har varit i kontakt med Vilshärads vägförening kring hur de hanterar
information kring växtlighet kring tomtgräns. De kontaktar berörda fastighetsägare
som ombeds klippa häck/träd eller motsvarande. Om detta inte sker anlitas i regel
någon som gör jobbet. Därefter faktureras fastighetsägare. Detta leder inte alltid till
att fakturan betalas dock.

§7.

Fredrik har även haft kontakt med kommunen då boende undrat över vem som ska
åtgärda skador på trottoarer uppe på Uttars väg. Kommunen har avvaktat
återställningen efter att fibern dragits in i fastigheterna. Därefter ska detta åtgärdas.

§8.

Ekonomisk rapport. Fredrik redovisade aktuellt saldo på kontot som uppgår till ca
26 tkr. En utgift på ca 9 500 kr väntas.

§9.

Bidraget från kommunen kommer detta år vara ca 2 000 kr. Tidigare har det legat
på drygt 4 000 kr. Skillnaden beror på att det statliga bidraget har minskat samtidigt
som kostnaden för skötsel av vägar m.m. som vi betalar till kommunen har ökat.
Fredrik kommer kontakta kommunen i frågan.

§10. Kontaktpersonen hos Halmstad Kommun har ändrats. Nu är det Magnus Eriksson.
Kontaktlistan har uppdaterats.
I övrigt har kontakten med kommunen under året haltat då informationen som vi
gav dem om ändrad ordförande inte kom fram korrekt. Detta har gjort att Håkan
Persson fortsatt vara den kommunen kontaktat.
§11. Enligt årshjulet är det dags att se över vilka uppdrag som kräver nyval/omval.
2 ledamöter (Både Dennis Wallins och Theres Jägerbrink-Telemos åtagande löper
ut). Theres kommer inte ställa upp för omval. Dennis ställer upp för omval.
1 styrelsesuppleant (Fredrik Ljungmans åtagande löper ut).
1 revisor (Kjell Holmens åtagande löper ut).
1 valberedning (Alvar Gustafssons åtagande löper ut).
2 revisorsuppleanter (Bo Björnängers och Stefan Bergstafs åtagande löper ut).
§12. Till nästa möte:
Fredrik kontaktar valberedningen och meddelar poster enligt ovan. Bokslut skall
göras och lämnas till revisor (Dennis). Fredrik ombesörjer utbetalning av arvoden.
§13. Nästa möte är förberedande möte för årsmötet. Föreslaget datum: Tisdag 27:e
Februari hos Dennis.
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