Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 1/19
Plats: Dalhem
Dag: måndag 25 februari 2019
Tid: Kl. 18.00 – 20.00
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Andersson, Roger Karlsson, Sven-Erik
Håkansson, Seth Svensson och Anki Bohman.
Johan Aneljung från valberedningen närvarade under §1 – §5.
Ej närvarande
Thomas Wingren, Lena Laine-Pettersson och Tomi Melander
§ 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 Roger Karlsson.
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med en ändring i dagordningen,
§14 Beslut om OCR-nr på utdebitering och §15 Övrigt.
§ 5. Valberedningens arbete
Styrelsen gav information om det aktuella läget inför årsmötet.
Förändringar av ledamöter föreligger. Valberedningen kommer att påbörja
arbetet med detta.
§ 6. Genomgång av föregående protokoll 6/18.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 7. Skrivelser och mail
Inga nya skrivelser och de mail som inkommit har besvarats av ordförande.
§ 8. Rapporter – svar på skrivelser- Ortsrådsmöte
Ortsrådet har en arbetsgrupp som arbetar med trafiksäkerheten och driver
dessa frågor när det gäller gång- och cykelvägar. Vid nästa Ortsrådsmöte
7 mars kommer de lägga fram förslag, bilder och ritningar, som sedan
kommer att överlämnas till Kommunledningen i Borås Stad.
§ 9. Hemsidan
Styrelsen arbetar vidare med hemsidan, som kommer att uppdateras med nya
bilder och information.
§ 10. Ekonomisk rapport – Revision
Kassören var inte närvarande så frågan bordlades till nästa möte.
§ 11. Genomgång av förslag till verksamhetsberättelse
Styrelsen gick genom förslaget för verksamhetsberättelse för 2018.
Styrelsen hade inget att erinra och verksamhetsberättelsen kommer att
redovisas på årsmötet 26 mars 2019.

§ 12. Genomgång av förslag till verksamhetsplan och budget
Styrelsen gick genom förslaget för verksamhetsplan för 2019 och det fanns
inget att erinra om förslaget. Verksamhetsplan och budgetförslag kommer
att redovisas på årsmötet 26 mars 2019.
§ 13. Planering inför årsmötet tisdagen den 26 mars 2019.
Styrelsen träffas kl 18.00, en timma innan årsmötet som startar kl 19,00.
Ordförande skall bjuda in Parkeringsbolaget och några personer från
Tekniska Förvaltningen till årsmötet.
§ 14.Förslag att införa OCR-nummer på fakturor för utdebiteringen.
Styrelsen diskuterade kostnaden för att införa OCR-nummer på
utdebiteringens fakturor.
14a. Styrelsen beslutade att införa OCR-nummer på fakturorna.
Ordförande skall kontakta VägFas, och Bankgirocentralen så det
införs på årets utdebitering.
§ 15. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 16. Avslutning
Ordförande avslutade mötet och nästa möte blir
årsmötet 26 mars kl.19.00 i Folkets park.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade möte.
Vid protokollet

Anki Bohman
Sekreterare

Roger Karlsson
Justeringsledamot

Sten-Gunnar Svensson
Ordförande

