
KILLEBACKSVAGFORENING 

PROTOKOLL FORT VID ORDINARIE ARSMOTE 
Tid: Lordagen den 23 juli 202j^ kl 10.00-11.00 
Plats: Ladan Garden Helgerods Gard. 

1. Val av ordforande for sammantradet 
Ordforande Jan Saxsater oppnade motet med att halsa alia valkomna. 
Motet foreslog och valde sittande, dvs Jan Saxsater, till ordforande for motet. 

2. Val av sekreterare for sammantradet 
Till sekreterare for motet valdes Claes Fritzson. 

3. Val av justeringsman 
Till justeringsman valdes Martin Sterner och Reinhold Geijer. 

4. Faststallande av dagordningen 
Kallelsen har skickat ut i tid och godkandes av motet. 
Papekades vikten av att varje medlem har anmalt ratt mailadress till kassoren for att all information fran 
foreningen skall na medlemmen. 

5. Protokoll fran foregaende arsmote 
Foregaende arsmotesprotokoll godkandes. Det ligger under en flik pa Foreningen Framats hemsida: 
http://www.kampersvik.se/foreninRar/killebaecks-vaegfoereninR 

6. Rostupprakning 
Det bestamdes att vi skulle aterkomma till en eventuell rostupprakning och det blev aldrig aktuellt. 
Inga fullmakter registrerades. 

7. Styrelseberattelse samt faststallande av balans- och resultatrakning 
Styrelseberattelsen for verksamhetsaret lastes upp och godkandes. 

Balans- och resultatrakningen gicks igenom och godkandes av motet. 

8. Revisionsberattelse jamte fragan om ansvarsfrihet for styrelsen 
Revisorerna Johan Hager och Ulf Lilja hade gatt igenom alia papper, konstaterade att allt som vanligt var 
valdigt god ordning och rekommenderade motet att ge styrelsen ansvarsfrihet for det gangna 
verksamhetsaret. 

Revisionsberattelsen godkandes och motet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Inkomna arenden och motioner 
• Inga motioner eller arende har inkommit 

10. Granskning av styrelsen forslag till atgarder att utforas eller paborjas under arbetsaret. 
Planerade atgarder: 

• VAGARNA 
Snorojning och Isgrusning genomfores vid behov. 
Hyvling och Dustex-palaggning skall genomforas under tidig var. 
Forsok skall goras detta ar att inte pafora ny grusning infor Dustex-palaggning. 
Kantklippning 



• DIKNING 
Mindre kompletteringar kan komma att tillkomma under aret. 

• ALLMANNINGARNA 
Reinhold Geijer och hans medhjalpare Kent Carlsson foreslas fa fortsatt uppdrag att under vintern 
genomfora rojningar av allmanningar efter anvisning fran styrelsen. 

Har man onskemal om rojning ska man tillfraga styrelsen for ett godkannande. 
Tar man bort buskar och ris pa eget bevag ar man ocksa ansvarig for bortforslingen. 

Lars-Erik Norstrom framlade forslag att en storre rojning skall genomforas och att forening ingar 
avtal med nagon markentrepenor om arliga storre rojningar av allmanningar. 
Detta forslag stalldes for omrostning mot styrelsens forslag att genomfora mera begransade 
rojningar med genom Reihnold och Kent efter anvisningar fran styrelsen. 
Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag. 

Lars Erik framforde sin uppfattning att denna niva inte ar belt i enlighet med detaljplan/skotselplan. 
Hans uppfattning ar att det inte ar kostnadseffektivt att ej ha en langsiktig plan. 

11. Beslut om arvode till nastkommande styrelse och revisorer 
Tony Lundin foreslog att styrelsen i fortsattningen skulle arvoderas, for att underlatta framtida rekrytering 
av nya styrelseledamoter. 
Efter diskussioner beslutades att arvoderingsfragan skall utredas av styrelsen for att lagga fram ett forslag 
till nasta arsmote om lamplig niva pa ett eventuellt arvode med hansyn till skatteregler mm. 
Kraver beslut pa nasta ars arsmote. 

I linje med tidigare ars beslut kommer inga arvoden att tas ut av styrelse och revisorer 
for verksamhetsaret 2022-2023. 

12. Granskning av styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslangd 
Styrelsens forslag till budget redovisades och godkandes. 
Styrelsen hade som forslag att for verksamhetsaret 2022-2023 debitera ut en avgift om 600 kr per andel 
och att 15 000 kr av detta avsatts till fondkonto. 

Efter diskussioner om fondavsattning och skapande av battre "buffert'' for oforutsedda kostnader framlades 
ett motforslag att ta ut samma avgift som 2021-2022, dvs 800 kr/andel. 

Arsmotet beslutade i enlighet med motforslaget att avgift skall tas ut med 800 kr per andel. 

Varje bebyggd tomt bar 3 andelar och varje obebyggd tomt 1 andel. 
Detta betyder alltsa att fastighetsagaren till varje bebyggd tomt skall betala 2400 kr i avgift 
och varje obebyggd tomt skall betala SOOkr i avgift. 

13. Val av styrelseordforande och val av styrelseledamoter for kommande verksamhetsar. 
Valberedningen redovisade forslag till styrelse. 
Motet beslutade enlig valberedningens forslag. 
Ordforande: Jan Saxsater valjes for 1 ar (tom 2023) 
Sekreterare: Claes Fritzson valjes for 1 ar (tom 2023) 

Kassor: Per-Otto Gustafson, valdes 2021 pa 2 ar (tom 2023) 
Suppleanter: Gunnar Fossan och Dan Gustavsson valda forra aret pa 2 ar (tom 2023) 

Ordforande Jan Saxsater och kassor Per-Otto Gustafson har var for sig ratt att teckna firma a foreningens 
vagnar. 



14. Val av revisorer 

Johan Hager, omval pa 2 ar (t o m 2024) 

Ulf Lilja, vald forra aret pa 2 ar (t o m 2023) 
Suppleanter: Klas Tollbo, vald forra aret pa 2 ar som suppleant pa 2 ar (t o m 2023) 
och Bjorn Samuelsson, vald forra aret pa 2 ar (t o m 2023) 
15. Val av valberedning 
Sammankallande: Maria Johansson, vald forra aret pa 2 ar (tom 2023), 
Tony Lundin vald forra aret pa 2 ar (t o m 2023) 

16. Ovriga fragor 
Britt Marie Westerberg papekade att vagforeningens styrelse bor uppmana fastighetsagaren till 
Kiliebacksvagen 10 att klippa ned hacken i vagkurvan vid deras tomt, eftersom den idag utgor en trafikfara. 

Magnus Olsson foreslog att arsmote framledes skulle laggas pa en sondag formiddag. 
Motet enades att prova detta nasta ar. 

Tony Lundin foreslar att foreningen utreder om mojiighterena att ansoka om statliga bidrag. 
Styrelsen utreder och aterkommer med eventuella forslag om atgarder till nasta arsmote. 

17. Bestammande av tid och plats for protokolljustering och for protokollets tillgangligahallande for 
medlemmarna 
Protokolljustering sker hos Martin Sterner, Lilla Kiliebacksvagen 7. 
Claes aterkommer med tidpunkt nar protokollet ar klart och utskrivet. 
Protokollet laggs ut pa Foreningen Framat's hemsida under var flik: 
http://www.kampersvik.se/foreningar/killebaecks-vae6foereninR 
Papperskopior finns att hamtas hos Jan Saxsater pa Lilla Kiliebacksvagen 2 
eller Claes Fritzson Kiliebacksvagen 55. 

18. Motets avslutande 
Jan Saxsater avslutade motet med informationen att detta kommer att vara han sista ar som ordforande 
(efter 25 ars trogen tjanst!!!). 

Kampersvik, 23 juli 2022 
Vid tangenterna. 

Claes Fritzson 
Sekreterare 

Ordforande 


