Årsmöte i Heljeröd-Kämperöd Vägförening 2019-07-21
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i HeljerödKämperöds Vägförening. Plats: Fotbollsplanen
Heljeröd
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnades av ordförande i Heljeröds Stugförening
Christer Bergquist
2. Dagordning fastställdes och röstlängd upprättades. 53 närv.
3. Val av ordförande för mötet
Beslutades att utse Lars Beskow.
4. Val av sekreterare- utsågs Hans Eriksson
5. Val av två justerare. Helena Pepa/Karin Edberg
6. Ställningstagande till huruvida kallelsen sänts ut i vederbörlig
ordning.
Kallelse har anslagits på bägge
anslagstavlorna och via mail. OK.
7. Årsberättelse
a/ Verksamhetsberättelse från ordf. genomgicks och lades till
handlingarna
b/resultat- och balansräkning genomgicks och lades till
handlingarna
8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. Beslutades att bevilja styrelsens
ansvarsfrihet.
10. Handlingsprogram för kommande verksamhetsår
fanns ej. Nya styrelsen utarbetar efter föreslagen
budget.
11.Godkännande av omskrivna stadgar. Lars B. Godkändes med två
tillägg:
a/ Ledamot i VF skall inte sitta i resp. Stugfören. samtidigt
b/ Valberedning utses varje år av Årsstämman.
c/ Ordf. ej utslagsröst
12. Val av styrelse/suppleanter 2019-2020
Ordförande Hans Eriksson
Sekreterare Åke Hallberg
Kassör
Lars Beskow
Ledamöter: Kenneth Larsson/Niklas Pettersson
Suppleanter: Dan Hovskär/Tobias Ehn/ Göran Öberg

13. Beslutades om omval av revisor Lars-Peter Törefeldt
och Revisors-suppl. Lars Öman
14. Förslag till budget genomgicks och fastslogs.
15. Fastställdes oförändrat arvode för styrelse och revisorer.
16. Föreningen tecknas av Ordf./Kassör var för sig.
17. En motion hade inkommit om förslag att köpa in 20 km-skyltar.
18. Övriga frågor:
Diskuterades livligt olika intressefrågor:
Såsom 30´ ur budget fast Mossen är en ”Våtmark” och försiktighet
krävs vid användning av ”Översvämningsskyddet”.
Fel partner i avtalet med SiTAB och att rätt namn samt org. nr.
tillförs. Denna ändring ej fog för att häva avtalet enligt medl. på
årsmötet.(Christer Magnusson/SiTAB)
Styrelsen tillsätter en ”Teknisk” grupp för att reda ut problemen med
”Dikning”/Återställande
av
nerkörda
vägar
(främst
Kämperödsvägen SiTAB)
Ev Vägbom mot och/eller från badet handläggs av styrelsen.
Lager av vägbulor finns vid Pumphuset-Heljeröd.
Eftersträvas jämställdhet i styrelsen i framtiden.
Arbetsgrupp för ”Grönområdena” blir Helena Pepa/ Johanna Gislén
Skyltar 20 km införskaffas och även en ny skylt ”Fordonstrafik
förbjuden” att sättas upp efter badet.
Mötes-ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och
förklarade årsmötet avslutat.
Hans Eriksson
Sekreterare nu Ordf.
Justeras:
Helena Pepa

Karin Edberg

