
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Arilds Vägförening 7 juli 2012 på 

Rusthållargården i Arild 

 

1§ Det antecknades, att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning och att den vid kallelsen 

 fogade dagordningen godkändes. 

 

2§ Val av ordförande för stämman 

 Krister Thelin valdes till ordförande. 

 

3§ Val av sekreterare för stämman 

 Katarina Fröberg valdes till sekreterare. 

 

4§ Val av två justeringsmän 

 Magnus Jäderberg och Henrik Fredriksson valdes till justeringsmän. 

 

5§ Styrelsens och revisorernas berättelser 

 Styrelsens berättelse, som bifogats kallelsen, föredrogs och godkändes utan diskussion. Lena 

 Janson lämnade i anslutning härtill kompletterande uppgifter om ett stormfällt träd på  

 Semestervägen, vilket Vägföreningen låtit fälla och där fråga kvarstår om en 

 fastighetsägares eventuella kostnadsansvar. 

  

 Revisorernas berättelse, som tillstyrkte ansvarsfrihet, upplästes och godkändes utan 

 kommentar. 

 

6§ Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

 Det antecknades att inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 

 förelåg. 

 

7§ Ansvarsfrihet för styrelsen 

 Stämman beslutade med acklamation bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

 verksamhetsåret. 

 

8§ Ersättning till styrelsen och revisorerna  

 Stämman beslutade, på förslag från styrelsen, om oförändrad ersättning till styrelse och 

 revisorer. 

 

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

 av tid när betalning skall ske av uttaxerat belopp 

 Kassören Magnus Holmqvist redovisade föreningens räkenskaper och budget för kommande 

 verksamhetsår, sådana de framgick enligt kallelsen. 

 Budgeten godkändes av stämman, liksom förslaget att årsavgiften per andel skall vara 

 oförändrade 625 kronor, vilka skall vara betalda senast 31 augusti 2012. 

 

10§ Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

 Valberedningens förslag till styrelse, vilket framlades av dess sammankallade Jan E Eriksson 

 antogs utan diskussion och genom acklamation enligt följande: 

 

 Ordförande Lena Janson återväljs på ett år 

 Ordinarie ledamot Rolf Pettersson pågående mandat t.o.m. 2013 

 Ordinarie ledamot Magnus Holmqvist pågående mandat t.o.m. 2013 

 Ordinarie ledamot Ove Dahlén återväljs på två år 

 Ordinarie ledamot Katarina Fröberg återväljs på två år 



 Suppleant Mari Nordström återväljs på ett år 

 Suppleant Bo Hansson pågående mandat t.o.m. 2013 

 Suppleant Göran Lock återväljs på ett år 

 

11§ Val av revisorer och suppleanter 

 Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter antogs likaledes enligt 

 följande: 

 

 Ordinarie Morgan Brodd återväljs på ett år 

 Ordinarie Ulf Trolle nyval 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: 

 

 Jan E Eriksson, sammankallande 

 Göran Bucht 

 Gunnar Krantz 

 

13§ Övriga frågor 

 Oliver Werth framförde önskemål om ny anslagstavla för information. Representant från 

 Byalaget kunde meddela att Byalaget arbetar med frågan. 

 

 Magnus Jäderberg framförde önskemål om hastighetsbegränsande åtgärder på Stora Vägen 

 och mätning av hastigheter i området. 

 Max Garsten framförde önskemål om ny asfaltering och borttagande av gatsten på Stora 

 Vägen. 

 Gun Agensjö-Göransson framförde önskemål om säkerhetsförbättrande åtgärder från 

 utfarten från tennisbanorna, t.ex. ett övergångsställe. 

 Anna Fröberg-Alm framförde önskemål om att kontroll av att parkeringsförbudet längs med 

 Stora Vägen i allmänhet och utanför Strand Hotell i synnerhet efterlevs. 

 Henrik Fredriksson framförde önskemål om skyltning med varning för lekande barn längs 

 med Stora Vägen. 

 Det noterades att Stora Vägen inte ingår i GA7, d.v.s. Vägföreningens ansvarsområde, men 

 att styrelsen kommer att bevaka de väckta frågorna i sina pågående överläggningar med 

 Höganäs kommun och Trafikverket med sikte på trafiksäkerheten för främst barn och 

 gångtrafikanter. 

  

 Gunilla Colldahl-Jäderström efterlyste att gamla stigar i byn skall letas fram och 

 underhållas. 

 Styrelsen klargjorde vilka stigar och grönområden, som ingår i GA7. 

 

 Oliver Werth, slutligen,  frågade hur framtiden för Vägföreningen ser ut och hur stor 

 föreningen lämpligen kan/bör vara med tanke på pågående nybyggnation och vidare planer 

 på utbyggnad av byn. 

  

 Det noterades, att denna övergripande och inte helt enkla fråga ännu inte har diskuterats i 

 styrelsen, men att så kommer att ske redan under hösten 2012. 

  

 



14§ Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 Protokollet hålls tillgängligt senast fr.o.m. 21 juli 2012 på föreningens hemsida www.arild.se 

 och hos sekreteraren. 

 

15§ Stämman, som pågick mellan klockan 10 och 11, förklarades härmed avslutad. 

 

 

 

 

 

 

 Som ovan 

 

 

 

 

 

 Katarina Fröberg, sekreterare  Krister Thelin, ordförande 

  

 

 Justeras: 

 

 

 

 

 

 Magnus Jäderberg    Henrik Fredriksson 

http://www.arild.se/

