
Protokoll fört vid Arilds Vägförenings ordinarie stämma
den 20 juli 2009

1. Ordföranden Lena Janson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, vareer stämman fann att 
kallelse till mötet skett i behörig ordning.

2. Till ordförande för stämman valdes Kent Gustavsson.

3. Till sekreterare utsågs Rolf Petersson.

4. Till protokolljusterare utsågs Göran Oldén och Staffan Laurell.

5. Styrelsen och revisorernas berättelser:

 a) Styrelsens verksamhetsberättelse anmäldes, sådan den framgick av kallelsen, och godkändes 
av stämman utan diskussion.

 En medlem ställde en frågade angående asfalteringen av Strandhagsvägen, som han anser har 
höjts upp för mycket. Styrelsen återkommer.

 b) Revisorernas berättelse, sådan den framgick av kallelsen, godkändes, likaså utan diskussion.

6. En motion rörande Genvägen har ingetts av företrädare för Flundrarp 1:162 och #nns bifogad 
kallelsen liksom styrelsens yttrande. Fastighetsägaren, som var närvarande, företräddes av 
ombud. Ombudet visade en karta över Genvägen för de som inte visste dess exakta placering. 
Syet med motionen var att få tillåtelse att köra bil på genvägen in till fastigheterna som gränsar 
till den. Styrelsen har avslagit ändrad användning av Genvägen enligt yttrandet i kallelsen.

 Ordförande frågade stämman om den stödde styrelsens yttrande enligt kallelsen. Frågan 
besvarades med ja av en stor majoritet.

 Enligt motionären innehöll motionen tre frågor som skulle besvaras av stämman. Ordförande 
läste upp frågorna, en i taget, och stämman svarade nej på samtliga med stor majoritet.

7. Stämman beviljade häreer styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8. Stämman beslutade, på styrelsens förslag, att höja ersättningarna som sedan år 2002 varit 
oförändrade, till styrelseledamöter och revisorer, från sammanlagt 21 100 kr per år till 28 500 kr 
per år.

 Sammanträdesarvode blir 300 kr per sammanträde och ersättning vid förrättning blir 200 kr per 
timme. Båda de sistnämnda är oförändrade.

9. Styrelsen förslag till inkomst- och utgisstat, sådan den framgick av kallelsen, samt 
debiteringslängd anmäldes. Stämman beslutade dels att anta styrelsens förslag till inkomst- och 
utgisstat, dels att uttaxerat belopp, oförändrat 525 kronor per andel, skall vara betald senast 
den 31 oktober 2009.

10. Valberedningens förslag till styrelse redovisades. Stämman följde, utan diskussion eller 
ytterligare förslag, valberedningens förslag, varvid

 Lena Janson omvaldes till ordförande på ett år,

 Maria Johansson Englund kvarstår som ordinarie ledamot (valdes 2008).

 Ingemar Glave, Magnus Holmqvist och Rolf Pettersson valdes till ordinarie ledamöter på två år.

 Marie Nordström kvarstår som suppleant (valdes 2008).

 Ove Dahlén och Bo Hansson valdes till suppleanter på två år.



11. Stämman följde likaså valberedningens förslag avseende revisorer och valde till ordinarie 
revisorer Morgan Brodd och Anne Ståhle samt till suppleanter Stephan Laurell och Rickard 
Nordström. Samtliga för ett år.

12. Slutligen valde stämman Karin Elsmén, Gunnar Krantz och Göran Oldén, den senare 
sammankallande, till ny valberedning för ett år.

13. Under dagordningspunkten ”övriga frågor” förekom följande.

 Påpekades från medlem att gångstigen, utgående från Strandhagsvägens slut (västerut) till Röda 
Hallar, behöver underhåll. Gångstigen ligger utanför vägföreningens område, men stämman 
beslutade att styrelsen kontaktar länsstyrelsen, för att få stigen i framkomligt skick.

 Påpekades från medlem att belysningen i Arild är för stark. Likaså är detta inte vägföreningens 
uppgi, men styrelsen kontaktar kommunen och ber att de byter till bättre anpassade armaturer.

14. Beslutades att stämmoprotokollet skall #nns tillgängligt senast den 3 augusti 2009 genom anslag 
på posten i Arild samt på Byalagets hemsida.

 Kent Gustavsson förklarade häreer stämman, som pågick mellan klockan 18.00 och 19.30, för 
avslutad och överlämnade ordet till Lena Janson som tackade stämmoordföranden, avgående 
styrelseledamöter och övriga valda funktionärer samt övriga närvarande för deras insatser.

 Biträdande kommunalrådet i Höganäs Ulf Molin talade eer stämman om ”Vägföreningar och 
framtiden”. En uppskattad redogörelse om historiken bakom varför vi har vägföreningar.

 Vid protokollet   Ordförande

______________________________ _______________________________

 Rolf Petersson   Kent Gustavsson

Justeras:

____________________________ _______________________________
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