Dalsjöfors Vägförening Årsmöte 2017-03-27
Plats: Folkets Park, Storgatan 71, 516 30 Dalsjöfors

1. Årsmötet öppnades av ordförande Sten-Gunnar Svensson som också hälsade alla
välkomna.
2. Till mötesordförande valdes Hans Classon
Till mötessekreterare valdes Håkan Lindström
Till protokolljusterare valdes Veine Jigdal och Bo Artursson
3. Mötet fastställde dagordningen.
4. Årsmötet var utlyst via annons i Borås Tidning 11 Mars (enl. stadgarna) och via
affischer på biblioteket, torget, Konsum och Ica m.fl.
5. Fastställande av röstlängden gav vid handen att det var 16 personer närvarande.
6. Debiteringslängden fastställdes till 30 kr/andel. Föreningen har 891 medlemmar.
7. Seth Svensson läste upp och kommenterade Verksamhetsberättelsen.
Sten-Gunnar Svensson informerade om att han haft ett samtal med Trafikverket som
kommer att genomföra två åtgärder. Dels vid Tummarpskolan där busskuren kommer
att flyttas och man kommer att smalna av vägen där bussen stannar så att det inte går
att passera när bussen står där för av- och påstigning. Det innebär förmodligen också
att man kommer att stänga infarten till skolan från Boråsvägen.
Dels kommer man att bygga en refug vid Dalsjöforsparken. Verksamhetsberättelsen
godkändes.
Tomi Melander redovisade resultat- och balansräkningarna.
8. Tommy Gustafsson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna Göran Odqvist och
Lars-Olof Andersson fann räkenskaperna i god ordning och tillstyrker därför att
styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.
9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet samt godkände resultat- och balansräkningen
och Hans Classon passade på att tacka styrelsen för det fina arbete de lägger ned.
10. Fastställande av ersättningar: A: arvode B: kostnadsersättningar
A: arvode för år 2017. 75% av ett basbelopp + sociala avgifter att fördelas inom
styrelsen vilket motsvarar 33.600 kr.
B: 4.500 kr för administrativa kostnader som fördelas inom styrelsen.
Mötet godkände ersättningsbeloppen.
11. Tomi Melander läste upp förslaget till budget. I förslaget ingår att fondera 100 000 kr
från överskottet på 112 000 kr vilket mötet accepterade.
12. Utdebiteringen för 2017 fastställdes till 30 kr/andel.
13. Till ordförande på 1 år omvaldes Sten-Gunnar Svensson.

14. Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år.

Omval av Sten-Gunnar Svensson och Tomi Melander
15. Val av suppleanter i styrelsen för 2 år.
Omval av Thomas Wingren och Sven-Erik Håkansson
16. Val av 2 revisorer och revisorsuppleanter för 1 år.
Omval av Göran Odqvist och Lars-Olof Andersson som revisorer
Omval av Anitha Wictorsson och Frank Karlsson som suppleanter.
17. Till valberedningen omvaldes Johan Aneljung och Tommy Gustafsson.
18. Inga motioner hade inkommit.
19. Seth Svensson läste upp och kommenterade Verksamhetsplanen. Han betonade att
det krävs uthållighet när vi argumenterar för våra föreslagna åtgärder när de skall
godkännas och finansieras av berörda myndigheter.
Det har gjorts ett antal trafikmätningar som tydligt visar en ökning av trafiken på våra
genomfartsleder. Storgatan är ett bekymmer då tung trafik på väg mot Dannike i allt
högre grad leds via Dalsjöfors.
Mötet fastställde Verksamhetsplanen.
20. Övriga frågor: En översiktsplan (se bilaga) presenterades av Seth Svensson.
Ambitionen är att stärka Dalsjöfors som serviceort. Vi har mycket bra utbud men
behöver bygga mer för att hålla attraktionskraften levande. Torget behöver få en
översyn bl.a. när det gäller parkering. Ett 40 tal hyreslägenheter är under planering. Nu
beräknas det vara c:a 7 000 personer i Dalsjöfors och c:a 11 000 i gamla Dalsjöfors
kommundel. Mötet ger styrelsen i uppdrag att lämna in ett yttrande med synpunkter
på översiktsplanen till kommunen.
Sven-Erik Andersson föreslår att man bygger en matarväg i elledningsgatan mellan
Uppegårdsgatan och Dalsjövägen.
Hans Classon föreslog att man gör en folder som beskriver vad Vägföreningen gör och
varför som lämnas ut till nyinflyttade. Framför allt förklarar vad medlemsavgiften
används till. Ett förslag var också att skapa en facebookgrupp med samma information
vilket mötet tyckte var ett bra förslag då de flesta som flyttar hit är unga människor.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att utreda frågorna vidare.
21. Protokollet skall justeras inom 14 dagar. Sten-Gunnar Svensson kommer, elektroniskt,
att skicka ut protokollet för justering.
22. Hans Classon avslutade årsmötet och lämnade över till omvalde Sten-Gunnar
Svensson som tackade för visat intresse.
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