KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte
Tid: Lördagen den 27 juli 2013, kl 10-ca 11
Plats: Lars Joelssons garage

1. Ordförande
Ordförande Jan Saxsäter öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
Mötet föreslog sittande, dvs Jan Saxsäter till ordförande för mötet och så blev det.
2. Sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Lottie Blomgren.
3. Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Agne Wiberg och Bengt Sjöberg.
4. Dagordning
Kallelsen har skickats ut i tid enligt stadgarna och godkändes av mötet.
Lars-Erik Norström ville lägga till en övrig fråga om Skötsel av grönområden och den lades till under
punkt 9.
5. Protokoll från föregående möte
Föregående årsmötesprotokoll godkändes.
6. Röstuppräkning
Bestämdes att röstuppräkning skulle ske vid behov.
Inga fullmakter registrerades.
7. Styrelseberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkningen
Styrelseberättelsen för verksamhetsåret augusti 2012-juli 2013 lästes upp och godkändes.
Britt Signeböen drog igenom ekonomin och året gav ett plusresultat.
8. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
Per Otto Gustafson (jämte Eva Lundin) noterade att allt som vanligt var oklanderligt skött och t o m
med beröm! Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
9. Inkomna ärenden och motioner
Motion om ombildande till Väg- och fastighetsförening
Lars-Erik Norströms motion om ombildande till Väg- och fastighetsförening eller att ny
Fastighetsförening bildas utgick från mötet och istället blev det ett möte direkt efter årsmötet där
den frågan hanterades och där KILLEBÄCKS FASTIGHETSFÖRENING bildades.
Skötsel av grönområden
Bakgrund: Lars-Erik Norström berättade att Lantmäteriet har gjort en utredning av §113 som reglerar
allmänningar och att de föreslår att dessa generellt inte behöver vara så stora som de är i vissa
områden utan att förtätning kan ske. Länsstyrelsen håller med. Det föreligger nu en proposition om
lagändring och än vet vi inte vad som händer. Därför är det av största vikt att vi sköter våra
grönområden så att markägaren inte kan hävda att de inte sköts.

Beslut:
• Styrelsen tar kontakt med och tar in pris från entreprenör som kan åtaga sig att på lämpligt
vis röja alla våra allmänningar. Det uttrycktes önskan om att ta in offerter från lokala
entreprenörer, typ Peter Samzelius eller någon annan i samhället och Farmartjänst.
• Styrelsen får under året göra en extra utdebitering med 300 kr/andel för slyröjning. I första
hand ska pengar till detta tas av kassan, dock att vi har kvar en buffert.
• Styrelsen ser till att ta fram en underhållsplan för våra allmänningar för att underhålla den
natur som fanns tidigare (det ska också undersökas vad detta innebär - om det är gammal
betesmark, ädellöv, enar eller vad som ska finnas kvar). Ängarna är arrenderade, den nedre
av Bengt Arrestad och den övre av några fastigheter runt om, och sköts redan med slåtter,
dock behövs viss röjning ske i kanterna.
• Det åligger varje fastighetsägare att innan 1 september 2013 röja så att tomtmarkeringarna
är lätta att se. Detta är väldigt viktigt så att det inte blir några tveksamheter angående
gränser för röjningen.
10. Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår de normalt förekommande löpande insatserna för det kommande verksamhetsåret
(samt tillkommande slyröjning enligt beslut ovan).
Beslut:
• Även de mindre avstickarna (in till exempelvis Lundins, Sjöbergs och Hammarskjölds) ska
saltas och snöröjas.
• Den kommande vintern ska isgrusningen inspekteras, så att det sprids ut som det ska
(klagomål förra vintern).
• Ny tillkommande hög med grus till potthål någonstans i krokarna vid Mon (Kristianssons).
Budgeten gicks igenom och den grundare sig på oförändrade avgifter.
Avgiften till Ejgde Vägförening är en osäkerhetsfaktor, men den vet vi inte förrän de har haft sitt
årsmöte. Enligt Lantmäteribeslut ska vi betala 8% av deras kostnadsbudget. Den dagen de kommer
att reparera bron så kommer vi att förhandla.
Årsmötet beslutade att godkänna budget och de föreslagna åtgärderna.
11. Beslut om arvode
I linje med tidigare års beslut kommer inga arvoden att tas ut av styrelse och revisorer.
Dock får styrelsen gå ut och äta en god middag på föreningens bekostnad. Och i år kanske det kan bli
av!
12. Budget
Togs under punkt 10 i samband med förslag på verksamhet.
13. Val av styrelseledamöter
Ordförande, omval 1 år: Jan Säxsäter
Kassör, nyval 2 år: Per Otto Gustavsson
Sekreterare, nyval 2 år: Lottie Blomgren
Suppleanter, nyval 2 år: Gunnar Fossan och Dan Gustavsson
14. Val av revisorer
Eva Lundin kvarstår 1 år
Nyval 2 år: Klas Tollbo
Suppleanter, omval 2 år: Björn Samuelsson och Johan Haeger
15. Val av valberedning

Sammankallande, omval 1 år: Agne Wiberg
Omval 2 år: Birgitta Österling
16. Övriga frågor
Dekal VOFF att sätta på sin soptunna finns att hämta efter mötet eller hos Lisa Lundberg. Då visar
man att hundägare får lägga hundbajspåse i tunnan. Ett lovvärt försök att slippa få hundbajspåsar
liggandes i diken och natur.
Info från Fiberföreningen:
Grävning kommer att ske under hösten.
Det kommer att läggas upp information på hemsidan om några olika entreprenörer som kan gräva
ner kabel på tomter.
Tips är att gräva ner vattenslag med ytterdiameter 32 mm för att kunna dra ledningen i. Ovan denna
läggs ett nät som gör att man kan söka efter den. Nät finns hos Lars Joelsson.

17. Tid och plats för protokolljustering
På verandan hos Lottie Blomgren, Killebäcksvägen 57 kl 11 söndag 28 juli.
18. Mötets avslutande
Britt Signeböen avtackades för hennes fina insatser som kassör.
Lotta Österling skulle också avtackas men var tyvärr inte där utan blir avtackad vid senare tillfälle.
Istället passade man på att tacka av Bengt Sjöberg för hans tidigare insatser som sekreterare.
Jan Saxsäter avslutade mötet och så ses vi igen om ett år!

Kämpersvik, 28 juli 2013
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