Dalsjöfors Vägförening Årsmöte 2019-03-26
Protokoll från årsmötet.
Plats: Folkets Park, Storgatan 71, 516 30 Dalsjöfors

§ 1 Årsmötet öppnande:
Årsmötet öppnades av ordförande Sten-Gunnar Svensson. Hälsade alla medlemmar
välkomna, samt inbjudna representanter från Borås kommun Parkerings AB
och Tekniska Förvaltningen i Borås Stad.
§ 2 Val av funktionärer vid årsmötet:
a) till mötesordförande valdes Hans Classon
b) till mötessekreterare valdes Håkan Lindström
c) som protokolljusterare tillika röstkontrollanter valdes Jan-Olof Persson och
Jan-Olof Gustafsson
§ 3 Fastställande av dagordning:
Mötet fastställde dagordningen och Hans Classon tackade för förtroendet
att leda årsmötet.
§ 4 Årsmötet utlysning i behörig ordning.
Årsmötet var utlyst via annons i Borås Tidning 9 Mars och via affischer på Biblioteket,
Torget, Konsum och Ica. Redogörelse av Sten-Gunnar Svensson.
Mötet godkände att mötet var behörigt utlyst.
§ 5 Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan.
Sten-Gunnar Svensson föredrog röstlängd/närvarolistan som var påtecknad av alla
närvarande. Mötet godkände denna som röstlängd.
§ 6 Fastställande av debiteringslängd:
Sten-Gunnar Svensson föredrog den framlagda debiteringslängden.
Alla har sålunda getts möjlighet att ta del av debiteringslängden.
Mötet godkände debiteringslängden.
§ 7 Verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning:
Seth Svensson föredrog verksamhetsberättelsen som utdelats till mötesdeltagarna.
Man har kontinuerlig kontakt med Tekniska förvaltningen, Servicekontoret samt NCC i
aktuella vägfrågor.
Några önskemål om utplacering av farthinder har inte inkommit under året bland annat
på grund av att alla fiberschakt ännu inte åtgärdats. Ett stort arbete med trottoar utmed
Badhusvägen har nu i det närmaste färdigställts.
Trafiksäkerhet är en ständigt återkommande fråga. Sträckan utmed Boråsvägen från
Smedjevägen - Stationsvägen vid Tummarpsskolan och fritidsgården har hög prioritet.
Man har god kontakt med ett 20-tal andra vägföreningar.
Man har köpt en uppgradering med ny programvara för hemsidan.
Kassör Tomi Melander redovisade resultat- och balansräkningarna.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat o balansräkningen.

§ 8 Revisionsberättelsen:
Sten-Gunnar Svensson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna Göran Odqvist och
Lars-Olof Andersson fann räkenskaperna i god ordning och tillstyrker därför att
styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018
och dess verksamhet / förvaltning.
§ 10 Fastställande av ersättningar: a: arvode. b: kostnadsersättningar.
a: Arvode för år 2019 till ett helt basbelopp 46.500:- + sociala avgifter att fördelas
inom styrelsen. b: Administrativ kostnadsersättning 4.500:- att fördelas inom styrelsen.
Mötet fastställde ersättningsbeloppen.
§ 11 Fastställande av budget för 2019:
Tomi Melander föredrog förslag till budget. Årets budget beräknas att gå jämt ut efter
det att man tänker fondera 100 000 kr även denna gång för trafiksäkerhetshöjande
åtgärder kommande år.
Mötet godkände föreslagen budget.
§ 12 Beslut om utdebitering för år 2019.
Utdebiteringen fastställdes till 30 kr/andel.
§ 13 Val av styrelseordförande för 1 år.
Till ordförande omvaldes Sten-Gunnar Svensson.
§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år.
Omval av Sten-Gunnar Svensson och Tomi Melander
§ 15 Val av styrelsesuppleanter för 2 år.
Omval av Roger Karlsson och Sven-Erik Håkansson
Nyval av Doris Viktorsson och David Hårsmar.
§ 16 Val av 2 revisorer & revisorssuppleanter för 1 år
.
Omval av Göran Odqvist och nyval av Jan-Olof Gustafsson
Omval av Anitha Wictorsson och Frank Karlsson som suppleanter
§ 17 Val av valberedning:.
Till valberedningen omvaldes Johan Aneljung och Tommy Gustafsson
tillsammans med en i styrelsen som sammankallande
§ 18 Behandling av motioner:
Inga motioner hade inkommit.

§ 19 Behandling av verksamhetsplan för år 2019.
Seth Svensson föredrog verksamhetsplanen som var utdelad till mötesdeltagarna.
Vi lägger ned mycket energi på att göra vägarna säkrare för de oskyddade
trafikanterna. Man jobbar med att få en breddning av Storgatan för att ge utrymme för en
gång- och cykelväg. Boråsvägen från Smedjevägen förbi Tummarpsskolan och
Fritidsgården ned till Stationsområdet finns också med i diskussionerna i samband med
den nya cykelplanen i kommunen. Utmed Uppegårdsgatan planeras för en gång- och
cykelbana i samband med Toarpshus nybyggnation.
Mötet fastställde verksamhetsplanen.
§ 20 Övriga frågor:
En medlem påpekade att utmed kommunal mark på Sjödalsvägen
rinner det ytvatten från skogsmarken på ömse sidor.
Detta ytvatten fryser på varvid halka uppstår. En incident har inträffat i år
varvid en mopedist körde omkull. Tidigare har denna skogsmark åtgärdats
av kommun och en sida har genom vägföreningens försorg dikats ut.
Det krävs dock ytterligare åtgärder.
Styrelsen får i uppdrag att ta upp frågan med kommun.
§ 21 Protokolljustering:
Protokollet skall justeras inom tre (3) veckor. Protokollet kommer att läggas ut på
hemsidan och kommer även att finnas tillgängligt på biblioteket i Dalsjöfors.
§ 22 Årsmötets avlutning:
Hans Classon avslutade möte och lämnade över till omvalde Sten-Gunnar Svensson
som tackade för det nya förtroendet och visat intresse från mötesdeltagarna.
Vad gäller informationen från kommunens representanter så redogjordes
för frågeställningar från mötet vad gäller trafikregler och parkeringskulturen i vårt
samhälle.
Parkeringsförbud har aktualiserat på ett flertal gator, främst till följd av att snöröjningen
försvåras för att fordon är felparkerade och står i vägen. Styrelsen arbetar vidare med
denna fråga.
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