
Protokoll fört vid Gullbrandstorps vägförenings årsmöte 2018-04-17 

§ 1 Ordförande Fredrik Larvall öppnade mötet. 

§ 2 Fredrik Larvall valdes som ordförande för mötet. 

§ 3 Mötet godkände kallelsen till årsmötet. Detta har skett genom annonsering i 
Hallandsposten, notis på Tempo samt notis på gullbrandstorp.wordpress.com/. 

§ 4 Dagordningen fastställdes efter ett tillägg för val av sekreterare för mötet (§4b).  

§ 5 Roger Karlsson och Bertil Andersson valdes till justeringsmän. 

§ 6 Ordförande läste upp styrelseberättelsen för det gångna året. 

§ 7 Revisorerna Bertil Andersson och Kjell Holmen läste upp revisionsberättelsen samt 
föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året, vilket mötet 
beviljade. 

§ 8 Det fanns inga inkomna ärenden och motioner. 

§ 9 Det fanns inga förslag från styrelsen till åtgärder att utföra eller påbörja under året. 

§ 10 Ordförande redogjorde för föreningens ekonomi. 

§ 11 Följande beslut om arvoden till nästkommande års styrelse och revisorer togs. 
Ersättningen till styrelsen bibehålles oförändrad. Ordförande 1000kr, 
Ekonomiansvarig 1000kr, övriga två ledamöter 700kr vardera. Två revisorer 400kr 
vardera. Omkostnadsbidraget blir i så fall totalt 4200kr. 

§ 12 Val av 2 styrelseledamöter, 2år. 
Dennis Wallin omvaldes och Roger Karlsson nyvaldes. 

§ 13 Val av 1 styrelsesuppleant, 2 år. 
Fredrik Ljungman omvaldes. 

§ 14 Val av 1 revisor, 2 år. 
Kjell Holmén omvaldes. 

§ 15 Val av 2 revisorssuppleanter, 1 respektive 2 år. 
Bo Björnänger och Stefan Bergstaf omvaldes på 1 respektive 2 år. 



§ 16 Val av 1 valberedning, 1 år. 
Alvar Gustafsson omvaldes 

§ 17 Övriga frågor som diskuterades. 

a. Det fördes en diskussion om att det behövs fler farthinder i byn. Vägföreningen 
ska hjälpa till att ligga på kommunen regelbundet. Fokus ska ligga främst på 
farthinder kring Gullbrandstorps förskola. Det diskuterades också om önskemål 
om poliskontroller kring skolan för att hålla nere hastigheterna. 

b. Det diskuterades mer kring att vägföreningen ska presentera sig tydligare på 
samhällets webbplats. Där ska även vägföreningen hålla en mer aktiv 
informationskanal för att t.ex. påminna om att sänka hastigheterna, hålla häckar 
och vegetation nerklippta enligt reglerna. 

c. Representanter från samhällsföreningen (Caroline Persson, Sivert Jakobsson) 
förde en diskussion kring den hastighetsökning som genomförts på Kustvägen 
genom samhället. Det bestämdes att vägföreningen tillsammans med 
Samhällsföreningen ska bemöta beslutet gemensamt då det lutar sig mot 
motstridiga argument i dokumentationen. Initiativ till skrivelsen ska tas av 
vägföreningen. 

d. Resultatet av trygghetsvandringen 2017 diskuterades. Där fanns ett par punkter 
som kommunen hänvisar till vägföreningen. Vägföreningen kommer att göra en 
skrivelse till Teknik och Fritid kring dessa frågor för att påtala behovet. 

e. Vägföreningen ska försöka få en epost-adress på samma sätt som 
samhällsföreningen.   

§ 18 Ordförande tackade besökarna för visat intresse och avslutade mötet. 

Sekreterare: 

.............................................................................. 

Dennis Wallin 
 

Justeras:  

................................................................... ................................................................... 
Roger Karlsson Bertil Andersson 

 


