Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 6/18
Plats: Dalhem
Dag: måndag 3 december 2018
Tid: Kl. 18.00 – 20.40
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Andersson, Roger Karlsson, Lena LainePetersson, Tomi Melander, Sven-Erik Håkansson, Seth Svensson och Anki
Bohman
Ej närvarande
Thomas Wingren
§ 1. Sammanträdet öppnades
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Val av mötessekreterare
Till sekreterare vid dagens sammanträde valdes Anki Bohman.
§ 3. Val av justeringsledamot
Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Erik Håkansson.
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg under övrigt och lades till
handlingarna.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 5/18.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Skrivelser
Inga nya skrivelser
§ 7 Rapporter
Arbetet med breddning av brotrumman och nytt vägräcke vid
Badhusvägen/Snödroppsvägen är nu klart.
Återställande av fiberschakt på flera områden har utförts men en del
arbete kvarstår fortfarande.
Parkeringsförbud omfattande Alprosvägen och Näckrosvägen kommer att
införas inom kort då fordon som parkerats här utgör ett stort hinder för
räddningsfordon att komma fram. Samtidigt som trafiksäkerheten ökar
kommer åtgärden att underlätta väghållningen inte minst snöröjningen.
Tekniska Förvaltningen utreder förhållandena vid Näckrosvägen innan
förbudet kan träda ikraft.
§ 8 Hemsidan
Styrelsen skall gå igenom och uppdatera den nya hemsidan innan den kommer
att publiceras.
§ 9 Ekonomi
Vägföreningens ekonomiska läge gicks igenom.

§ 10a Befattningsbeskrivning och arvodering.
Diskuterades upprättat förslag till befattningsbeskrivningar.
10b
Beslutades enligt förslaget. Framhölls att uppdatering och justeringar
görs vid behov vid förändringar av styrelsearbetet.
10c
Styrelsen beslutade också enligt upprättat förslag till arvode för 2018.
§ 11 Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte blir måndag 25 februari på Dalhem.
§ 12 Årsmöte
Årsmötet kommer att hållas tisdag 26 mars, Folkets Park. Ordföranden fick
i uppdrag att boka lokal.
§ 13 Övriga frågor
Ordförande tog upp om man skall anlita VägFas fullt ut för utdebitering
och även införa OCR på fakturorna. Förändringen skulle medföra en
effektivisering av verksamheten. Ordförande fick i uppdrag att ta reda på
kostnad för detta.
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet
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