
Protokoll fört vid Arilds Vägförenings ordinarie stämma 

den 23 juli 2007 
 

 

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

 
2. Till ordförande för stämman valdes Claes Ståhle. Stämman godkände dagordningen och 

att den upprättade närvarolistan användes som röstlängd. 
 

3. Till sekreterare utsågs Dick Staffas. 
 

4. Till protokolljusterare utsågs Bo Folkvi och Sten Tyrberg. 
 

5. De vid extrastämman den 29 april 2007 antagna stadgarna förklarades utan diskussion av 
stämman för slutligt antagna. 

 
6. Styrelsen och revisorernas berättelser: 

 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse anmäldes, sådan den framgick av kallelsen, och 

redogjordes för asfalteringsplan, övertagande av ny vägdragning vid Glarhallavägen 
samt frågan om breddning och anläggande av vändplan vid Klippvägen. Efter 

redovisningen följde en livlig diskussion, varvid bl.a. framfördes följande 
information och synpunkter. 

• Gällande frågan om asfaltering av Gudan och Rävhallastigen fick styrelsen i 
uppdrag att genomföra en enkät bland de boende för att slutligt klargöra de 

boendes önskemål.  
• Flera boende vid Klippvägen framförde kritiska synpunkter gällande 

hanteringen av frågan om Klippvägen. De framhöll att de önskade en snar 
förbättring, exempelvis en breddning av vägen, även i beaktande att det är 

kommunen som ytterst är ansvarig för missförhållandena och avsaknaden av 

vändplan. Frågan uppkom vad det är som hindrar att breddning sker 

omgående, varpå styrelsen hänvisade till att frågan i nuläget ligger hos 
Höganäs kommun där ärendet kommer att tas upp den 8 augusti. 

• Upplystes att Göran Oldén av Byalaget utsetts att svara för ett byns 

skönhetsråd och att vägföreningens medlemmar uppmanas att till honom 

framföra synpunkter i detta viktiga arbete. 
• På fråga klargjorde styrelsen att det är meningen att Strandgårdsallén ska 

ingå i asfalteringsplanen, även om detta nu inte tydligt framgår.  
 

b) Revisorernas berättelse, sådan den framgick av kallelsen, godtogs utan diskussion. 
 
7. Stämman beviljade härefter styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsperioden.  

 
8. Efter redovisning av arvoden till styrelsen m.fl beslöt stämman utan diskussion att 

bibehålla nuvarande ersättningsnivåer. 
 

9. Styrelsen redogjorde för sitt förslag till inkomst- och utgiftstat samt debiteringslängd, 
varefter en kortare diskussion följde. Efter denna beslutade stämman dels att anta det i 



kallelsen intagna förslaget från styrelsen, dels att betalning av oförändrat uttaxerat belopp 

ska ske senast den 30 oktober 2007. 
 

10. Valberedningens sammankallande Nils-Olle Nilsson redovisade valberedningens förslag. 
Stämman följde, utan diskussion eller ytterligare förslag, valberedningens förslag, varvid 

Lena Janson omvaldes till ordförande, till ny ordinarie ledamot valdes Ingemar Glave. Till 
övriga ordinarie ledamöter valdes Dick Staffas (tidigare suppleant), Magnus Holmqvist 

(omval) samt Rolf Pettersson (omval). Till suppleanter valdes Krister Thelin (tidigare 
ledamot), Staffan Bolander (nyval) samt Magnus Pierrou (nyval).  

 
11. Stämman följde likaså valberedningens förslag avseende revisorer och valde Morgan 

Brodd samt Anne Ståhle till ordinarie revisorer. Till revisorsuppleanter valdes Stephan 
Laurell samt Rickard Nordström.  

 
12. Slutligen valde stämman till ny valberedning Gunnar Krantz, Karin Elsmén samt Ove 

Dahlén med uppmaning till de valda ledamöterna att inom sig utse sammankallande. 

 

13. Inga övriga frågor anmäldes. 
 

14. Beslöts att stämmoprotokollet skall finns tillgängligt senast den 5 augusti 2007 på 
Byalagets hemsida och genom anslag på posten i Arild. 

 
15. Claes Ståhle förklarade härefter - med särskilt tack till alla avgående funktionärer i 

styrelse, revision och valberedning - stämman, som pågick mellan kl 18.00 och 19.20, för 
avslutad och belönades för detta och för sina insatser i övrigt vid årsmötet med en varm 

applåd.  
 

 
 

Vid protokollet   Ordförande 

 
 

___________________   _________________  
Dick Staffas    Claes Ståhle 

 

 

Justeras    
 

 
___________________   _________________  

Bo Folkvi    Sten Tyrberg 
 

 


