
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Arilds Vägförening 20 juli 2015 på 

Rusthållargården i Arild 

 

 

 

 

§1 Godkännande av dagordning samt att mötet utlysts i stadgeenlig ordning 

 

Dagordningen godkändes och det antecknades att mötet befanns utlyst i 

stadgeenlig ordning. 

 

§2 Val av ordförande för stämman 

 

 Lars Ahlgren valdes till ordförande. 

 

§3 Val av sekreterare för stämman 

 

 Katarina Fröberg valdes till sekreterare. 

 

§4 Val av två justeringsmän 

 

 Lillemor Persson och Lars Fröberg valdes till justeringsmän. 

 

§5 Styrelsens och revisorernas berättelser 

 

a. Styrelsens berättelse, till viken det hänvisats i kallelsen, föredrogs i valda 

delar och godkändes. 

b. Revisorernas berättelse, som tillstyrkte ansvarsfrihet, redovisade av 

mötesordföranden och föranledde ingen vidare kommentar. 

c. Kassören presenterade resultat- och balansräkning, vilka inte föranledde 

vidare kommentarer. 

 

§6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 

 

Det antecknades att någon framställan från styrelsen eller motioner från 

medlemmar inte förelåg. 

 

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gånga 

verksamhetsåret. 

 

§8 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

 

Stämman beslutade, på förslag av styrelsen, att låta det årliga anslaget till 

arvoden kvarstå på nuvarande 32.000 kronor samt likaså oförändrat arvode per 

sammanträde på 350 kronor för närvarande ledamot.  

 

 



§9 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd jämte 

angivande av tid när betalning skall ske av uttaxerat belopp 

 

 Budgeten godkändes av stämman, liksom förslaget att årsavgiften per andel 

skall vara oförändrad 625 kronor, ett belopp som skall vara betalat senast 30 

september 2015. 

 

 

§10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

 

 Valberednings förslag till styrelse, vilket framlades av dess sammankallande Jan 

E Eriksson, antogs av stämman enligt följande: 

 

 Ordföranden Lena Janson återväljs på ett år 

 

 Ordinarie ledamoten Rolf Petersson återväljs på två år 

 

 Ordinarie ledamoten Magnus Holmqvist återväljs på två år 

 

 Ordinarie ledamoten Ove Dahlén pågående mandat t.o.m. 2016 

 

 Ordinarie ledamoten Katarina Fröberg pågående mandat t.o.m. 2016 

 

 Suppleanten Bo Hansson återväljs på två år 

 

 Suppleanten Göran Lock återväljs på två år 

 

 Suppleanten Kristina Bergwall återväljs på två år 

 

 

§11 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 

 Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter antogs enligt 

följande: 

 

 Ordinarie Ulf Trolle återväljs på ett år 

 

 Ordinarie Rutger Nordström återväljs på ett år 

 

 Suppleant Stephan Laurell återväljs på ett år 

 

 Suppleant Rickard Nordström återväljs på ett år 

 

 

 

 

 

 

 

 



§12 Val av valberedning 

 

 På förslag av stämmoordföranden gavs valberedningen förnyat förtroende för 

ytterligare ett år enligt nedan: 

 

 Ledamot och sammankallande Jan E Eriksson 

 

 Ledamot Göran Bucht 

 

 Ledamot Gunnar Krantz 

 

 

§13 Övriga frågor 

a. Kvalitetsmanual för den allmänna platsmarken i Arild 

Göran Lock presenterade förslaget till Kvalitetsmanual för den allmänna 

platsmarken i Arild, vilket emottogs med intresse från stämman. 

b. Väg från Blossalyckan till Glarhallavägen 

Gunilla Colldahl-Jäderström ställde frågan om tillfartsväg från Blossalyckan till 

Glarhallavägen skall spärras av med t.ex. en stor sten för att förhindra biltrafik.  

Vägföreningen kommer att framföra detta som förslag till Höganäs kommun, 

som förvaltar Blossalyckan. 

c. Förekomst av biltrafik från Knaggestensområdet till Nabbavägen 

Claes Hellström, boende på Knaggestensområdet, undrar om det är 

vägföreningens ansvar att förhindra biltrafik mellan området och Nabbavägen då 

det förekommer sådan på obebyggd fastighet. Tydligen finns också denna väg 

angiven som rekommenderad körväg enligt GPS. 

Lena Janson svarar att Höganäs kommun ansvarar för drift och underhåll av 

Knaggestensområdet och att vägföreningen inte ansvarar för trafiksäkerhet samt 

att synpunkter avseende detta samt felaktiga uppgifter i GPS-navigering 

kommer att framföras till Höganäs kommun. 

d. Klötesvägen 

Lena Masetti-Nissen påtalade om stora problem med fordon, som inte 

respekterar ”Vändplan saknas”-skyltningen och framförde förslag om fysiskt 

hinder på Klötesvägen och tydligare skyltning, t.ex. ”Obehörig trafik förbjuden” 

för att minska trafiken. 

e. Trappan nedanför villa Blåsut 

Per Levande undrade om det finns planer på att åtgärda trappan nedanför Villa 

Blåsut. 

Vägföreningen svarar att några planer för detta inte finns i nuläget. 

f. Dålig uppslutning på årsstämman 

Henrik Fredriksson påtalade att uppslutningen på årsstämman är dålig (ca 10% 

av medlemmarna) och föreslog att man kan locka fler att delta genom att bjuda 

på förtäring. 

Vägföreningen svarar att detta inte är aktuellt då föreningens pengar är till för 

drift och underhåll av vägar och grönområden inom GA7. 

 

 

 

 

 



§14 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

Protokollet skall hållas tillgängligt senast 4 augusti 2015 på föreningens 

hemsida www.arild.se samt på anslagstavla vid Stelebacken. 

 

§15 Stämman, som pågick mellan klockan 19 och 20.25, förklarades avslutad. 

 

 

 Som ovan 

 

 

     

     
 
 
Lars Ahlgren, ordförande  Katarina Fröberg, sekreterare 

   

 

 

 Justeras: 

 

 

 

 Lillemor Persson  Lars Fröberg 

 

http://www.arild.se/

