Dalsjöfors Vägförening
Årsmöte 2018-03-22 kl. 19.00 – 21.00
Protokoll från årsmöte i Folkets Park, Storgatan 71, 516 30 Dalsjöfors

§ 1 Årsmötet öppnande:
Ordförande Sten-Gunnar Svensson hälsade alla närvarade välkomna och särskilt inbjuden
representant från Tekniska Förvaltning i Borås Stad Entreprenadingenjör Mikael Barsk.
§ 2 Val av funktionärer för årsmötet:
a: Till mötesordförande valdes Hans Classon
b: Till mötessekreterare valdes Håkan Lindström
c: Till protokolljusterare tillika röstkontrollanter valdes Inge Hall och Bo Artursson
Hans Classon började med att tacka för förtroendet och inledde med att citera en bok om
vänskap och vikten av densamma.
Sedan överlämnades ordet till Mikael Barsk som har totalansvar för snöröjningen i Borås Stad.
§ 3 Fastställande av dagordning:
Mötet godkände dagordningen.
§ 4 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning:
Mötet godkände att det är behörigt utlyst efter redogörelse av Sten-Gunnar Svensson
§ 5 Fastställande av röstlängd / genomgång av närvarolistan:
Sten-Gunnar Svensson föredrog närvarolistan, 46 personer var tecknade på listan.
Mötet godkände denna som röstlängd.
§ 6 Fastställande av framlagd debiteringslängd:
Sten-Gunnar Svensson redogjorde för den framlagda debiteringslängden.
Alla har sålunda getts möjlighet att ta del av debiteringslängden. Antal medlemmar är 892.
Mötet godkände debiteringslängden.
§ 7 Verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning:
Verksamhetsberättelsen som utdelats till mötesdeltagarna,
kommenterades av Seth Svensson.
Information gavs om de åtgärder som genomförts under året, samt om de frågor som
vägföreningen drivit och i många fall fortfarande driver.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
Ledamot Sven-Erik Andersson redogjorde för resultat & balansräkningen.
Mötet godkände resultat & balansräkningen.
§ 8 Revisionsberättelsen:
Revisor Göran Odqvist föredrog revisionsberättelsen.
Revisorerna Göran & Lars-Olof Andersson har funnit räkenskaperna i god ordning
och de tillstyrker att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
Hans Classon passade på att tacka styrelsen för det fina arbete de lägger ner.

§ 10 Fastställande av ersättningar: A: arvode. B: kostnadsersättningar.
A: arvode för år 2018 100 % av basbeloppet ( 45.500.kr ) + sociala
avgifter att fördelas inom styrelsen.
B: Kostnadsersättningar för år 2018:
4.500.kr för administrativa kostnader som fördelas inom styrelsen.
Mötet godkände ersättningsbeloppen.
§ 11 Fastställande av budget för år 2018:
Ledamot Sven-Erik Andersson föredrog förslag till budget. I detta förslag
Ingår att fondera 100.000 kr, för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Där ingår
då b.la att slutföra gångbana utmed Dalsjövägen från Dalhem till Dalsjöskolan.
Mötet biföll dessa åtgärder. En medlem hade en fråga angående två poster,
vars innehåll redovisades och frågan blev besvarad.
Mötet fastställde budgeten för år 2018.
§ 12 Beslut om utdebitering för år 2018:
Ledamot Sven-Erik Andersson föreslog samma belopp som föregående år
30 kr./andel.
Mötet beslutade att godkänna årets utdebitering med det belopp som föreslagits.
§ 13 Val av styrelseordförande för 1 år:
Till ordförande på 1 år omvaldes Sten-Gunnar Svensson.
§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år:
Seth Svensson, Anki Bohman, Sven-Erik Andersson.
§ 15 Val av suppleanter i styrelsen för 2 år:
Omval av Lena Laine Pettersson och Roger Karlsson.
§ 16 Val av 2 revisorer och 2 revisor suppleanter för 1 år:
Omval av Göran Odqvist och Lars-Olof Andersson som revisorer.
Omval av Anitha Wictorsson och Frank Karlsson som suppleanter.
§ 17 Val av valberedning:
Omval av Johan Aneljung och Tommy Gustafsson tillsammans med en i
styrelsen som sammankallande.
§ 18 Behandling av inkommande motioner:
Inga skriftliga motioner har inkommit att besvara.
§ 19 Behandling av verksamhetsplan för 2018:
Verksamhetsplanen som utdelats till mötesdeltagarna kommenterades
av Seth Svensson. Vid den efterföljande diskussion togs b.la följande punkter upp:
Ett viktigt uppdrag för vägföreningen som betonades, är att värna om våra oskyddade
trafikanter och förbättra trafikmiljön för dessa grupper.
Här ansåg man att utbyggnaden av gångvägen till Dalsjöskolan, är mycket angelägen
Anledningen till att man avvaktar med fortsättningen är att man inte är beredda
att låna medel till detta. Därav fonderingen som togs i samband med budgeten.
Utmed hela Storgatan krävs en rejäl satsning för en gång & cykelväg upp till
Hasslalid som har aktualiserats i samband med att Borås Stad har beslutat om en
ny cykelplan i kommunen.
Man vill också se en gångbana utmed Uppegårdsgatan, speciellt med tanke på att det
planeras 50 nya lägenheter med hyresrätt som Toarphus har planer på att bygga, med
färdigställande om 1,5 år.
Man beslutade också att upprätta förslag på en skrivelse angående trafiksäkerhets-

främjande åtgärder i Kråkhultsområdet vid Uppegårdsgatan som skall ställas till
kommunstyrelsen.
Mötet godkände verksamhetsplanen.

§ 20 Övriga frågor:
Inga övriga frågor då dessa behandlats i samband med verksamhetsplanen.
§ 21 Protokolljustering tid och plats:
Protokollet skall justeras inom 14 dagar, Ordf. Sten-Gunnar Svensson kommer via e-post
skicka ut protokollet till protokolljusterarna.
§ 22 Avslutning:
Hans Classon avslutade årsmötet och ordförandeklubban lämnades över till
omvalde ordförande Sten-Gunnar Svenson som tackade för det nya förtroende han fått,
samt att hela mötet blev så välbesökt, sakligt och konstruktivt genomfört.
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