Dalsjöfors Vägförening

Protokoll: 1/18
Plats: Dalhem
Dag: måndag 19 februari 2018
Tid: Kl. 18.00 – 20.45
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Lena Laine-Pettersson, Sven-Erik Andersson, Tomi Melander, Roger Karlsson,
Sven-Erik Håkansson, Seth Svensson och Anki Bohman
Ej närvarande
Thomas Wingren
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Sten-Gunnar Svensson 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.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 8/17.
Protokollet godkändes med ändring i § 8 tredje stycket, därefter godkändes protokollet.
§ 6. Skrivelser
Styrelsen gick genom verksamhetsberättelsen för 2017, verksamhetsplanen för 2018 och budgeten 2018 inför
årsmötet som hålls den 22 mars 2018.
§ 7 Rapporter
Ortsrådet har möte onsdag 21 febr i Dalsjöfors, där kommer Seth Svensson att närvara, som representant för
Dalsjöfors Vägförening.
Klagomål har inkommit till vägföreningen angående årets snöröjning i Dalsjöfors:
Vägföreningen hänvisar till Tekniska Förvaltning i Borås. Det kan nämnas, att en representant som är
huvudansvarig för kommunens snöröjning, har inbjudits till vårt årsmöte.
Gångbanan utmed Badhusvägen är inte besiktigad. Dalsjöfors Vägförening har kontakt med NCC att
förändringar skall göras, b.la vid bäcken och ersätta räcket med förlängd vägtrumma, samt komplettera med
kraftigare reflexer vid betongfundamenten.
NCC avser senare att återkomma med en skriftlig offert.
Diskussion fördes kring de stora snövallarna utmed våra gångbanor som utgör hinder för fortsatt snöröjning.
§ 7b Beslut:
Styrelsen tog beslut om att se till att forsla bort de snövallar som utgör hinder för snöröjningen på våra
gångbanor.

§ 8 Ekonomisk rapport
Budget redovisning inför årsmötet föredrogs av kassören. Ekonomin är god.
§ 9 Befattnings beskrivning
Ett förslag till befattningsbeskrivning för ordföranden,,vice ordförande samt för sekreterare och kassör har
utarbetats av en arbetsgrupp. Målsättningen har varit att mer i detalj reglera befattningshavarens uppgifter för
vilka årsarvode skall utgå. Extra timersättning kan utgå till speciella uppdrag när styrelsen beslutat om detta.
Frågan lyfts för vidare diskussion på kommande styrelsemöten efter årsmötet.
§ 10 Övriga frågor
Gång-och cykelväg utmed Uppegårdsgatan diskuterades. Frågan kommer att lyftas upp till årsmötet i samband
med behandling av verksamhetsplanen för år 2018
Vår hemsida ansvarige skall inbjudas till nästa möte den 16 April för uppdatering.
Nästa möte 16 April på Dalhem.
§ 11 Avslutning
Ordföranden tackade för visat engagemang och förklarade styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet.
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