
Årsmöte i Heljeröd-Kämperöd Vägförening 2014-07-24 

 
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Heljeröd-Kämperöds Vägförening 
söndagen den 24 juli 2014 kl 17.00. Plats: Fotbollsplanen Heljeröd 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1. Mötets öppnandes av ordförande i Heljeröd-Kämperöds Vägförening Karl-Owe 

Davidsson   
2. Föredragningslistan fastställdes  

3. Val av ordförande för mötet  
Beslutades att utse sittande, Karl-Owe Davidsson.   

4. Val av sekreterare för mötet  
Beslutades att utse sittande Anders Lissåker  

5. Val av två justeringsmän: 
Hans Eriksson, hans@hb-igloo.se   
Björn Bergquist, b.bergquist@fmf.se 

6. Ställningstagande till huruvida kallelsen sänts ut i vederbörlig ordning   
Kallelse har anslagits på bägge anslagstavlorna. 
Beslutades att kallelsen sänts ut i vederbörlig ordning   

7. Årsberättelse  

i. verksamhetsberättelse genomgicks och lades till handlingarna  

ii. 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 verksamhetsårets år genomgicks och beslutades 

enligt förslag.   
a. Uppföljning av punkter från förra året.   

i. ”Hamnbolagets träd” har fallit över vägen och åsamkat 

vägföreningen kostnader.   
b.  Nya punkter  

i. Kulvert och öppet dike på Kämperöd skall åtgärdas. 

ii. Röjning av gemensamma ytor. Anders Lissåker tar kontakt med 

markägaren. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer för det kommande  verksamhetsåret  
11. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer för det kommande 

verksamhetsåret 

Föreslogs omval av sittande styrelse och revisorer  
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter för det kommande verksamhetsåret 

Beslutades om omval av sittande styrelse och styrelsesuppleanter   
Ordförande Karl-Owe Davidsson 

Sekreterare Anders Lissåker 

Kassör Anders Ekman 

Suppleanter Göran Öberg, Olgasväg 

Börje Larsson 

      13 Firmatecknare för föreningen är: 

Ordförande Karl-Owe Davidsson 

Kassör  Anders Ekman 

Ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.  
14 Val av revisorer och revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret 
      Beslutades om omval av sittande revisorer och revisorssuppleanter   



Jan-Erik Gustavsson 
Lars-Peter Törefeldt  

15 Förslag till budget för det kommande verksamhetsåret   
Förslag till budget genomgicks och fastslogs.   
En del av befintligt kapital kan användas för att förbättra vägarnas standard.  

16 Fastställande av arvode för styrelse och revisorer under det kommande 
verksamhetsåret   
Föreslogs och fastställdes till att vara 500 SEK för ordinarie och 250 SEK för 
suppleanter och revisorer.   
Snökäppsansvariga Kämperöd plus Heljeröd 500 SEK/år.  

 17 Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret   
Föreslogs och fastställdes till 500 SEK för bebyggd och 250 SEK för obebyggd tomt.  

       18 Övriga frågor 

En motion har inkommit om alternativ dragning av infartsvägen om/när markägaren 

har för avsikt att exploatera området söder om Häljeröd/Kämperöd. 

Mottionen kommer att tas upp igen om/när det blir aktuellt att diskutera dessa frågor 

på nytt. 

19 Protokollets tillgänglighet för medlemmarna   
Anslås på respektive anslagstavla, på  www.kampersvik.se och finns tillgängligt hos 
sekreteraren Anders Lissåker,  anders@lissaker.se, Kämperödsvägen 18,   
0706-93 17 93, 0525-120 00. 

20 Mötets avslutande  
 
 
 
 

 

Karl-Owe Davidsson Anders Lissåker  

Ordförande Sekreterare 
 

 

Justerat: 

  
Hans Eriksson, hans@hb-igloo.se   Björn Bergquist, b.bergquist@fmf.se 
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