
Protokoll 

Fört vid Olofsbo Havsbads Vägförenings årsmöte 

Tid och plats: 2016-07-09, Kustkrogen, Olofsbo

Närvarande: Ca 55 föreningsmedlemmar

1. Styrelsens ordförande Thomas Mellqvist öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Mötet godkänner årsmötets utlysning.

3. Mötet godkänner föreslagen dagordning.

4. Till ordförande för mötet utses Owe Ljungåker.

5. Till sekreterare för mötet utses Arne Willhammar.

6. Till att justera dagens protokoll utses Birthe Bengtsson och Carl-Iwan Carlsson.

7. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015/2016 redovisas.

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

8. Resultat och balansräkning för verksamhetsåret redovisas. Årets resultat innebär ett 
överskott på 202 098:-kronor. Främsta anledningen till överskottet är lägre kostnader 
än budgeterat för vägunderhåll beroende på att alla planerade asfalteringar inte kunde 
utföras.

Mötet godkänner resultat och balansräkningen.

9. Kerstin Jacobsson redovisar revisionsberättelsen. I denna föreslås att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet.

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.



10. Frank Andreasson redovisar större planerade arbeten under året, asfaltering av Parallellvägen från 
Gustaf Allans väg till Centralvägen samt kanskärning på Mastvägen och gatorna söderut.

11. Motion har inkommit om behov av att upplysa fotgängare att de ska gå till vänster på gator och 
vägar utan trottoarer.
Mötet beslutar att överlämna motionen till styrelsen för beredning.

12. Förslag till ersättning för styrelse, revisorer m fl redovisas.

Mötet beslutar att godkänna förslaget till ersättningar.

13. Förslag till budget för verksamhetsåret 2016/2017 redovisas. Förslaget anger ett underskott på 
17 200:-kronor. Anledningen härtill är ett större budgeterat vägunderhåll.

Mötet beslutar godkänna förslaget till budget för verksamhetsåret 2016/2017.

 

14. Till ordförande för föreningen för ett år väljs Thomas Mellqvist.

15. Till styrelseledamöter omväljs för två år Margareta Lövgren och Frank Andreasson.

16. Till suppleanter omväljs Anna Ekeroth och nyväljs Cindy Forsén på två år. Fyllnadsval av Mikael 
Ödman på ett år.

17. Till revisor omväljs Herbert Sallmén på två år.

18. Till revisorssuppleant omväljs Peter Jensen på två år. Nyval av Carl-Göran Alehem på ett år.

19. Till valberedning omväljs Svenning Alehem (sammankallande) och Marica Hermansson på ett år. 
Styrelsen får i uppdrag att försöka hitta person som kan stötta valberedningen i deras arbete.

20. Under allmänna synpunkter lyfts av medlemmar följande frågor:

- Skötsel av grönområden. På vilka grönområden ansvarar vägföreningen för skötseln.
- Behov av hastighetsdämpande åtgärder, gupp, blomlådor.



- Parkering sker på fritidsområden, bl a utmed naturstigen, kan vägföreningen göra något åt 
detta.

- Föreningen uppmanas att träffa Destination Falkenbergs nya VD Fredrik Jansson för att 
diskutera utvecklingen av Olofsbo.

- Uppmaning till medlemmarna att se till att inga postlådor får stå otömda.
Mötet beslutar att överlämna dessa synpunkter till styrelsen för beredning.

21. Årsmötets protokoll kommer att anslås på anslagstavlorna i Olofsbo och redovisas på föreningens 
Facebook konto.

22. Årsmötet förklaras avslutat och Thomas Mellqvist tackar mötets ordförande Owe Ljungåker för 
att han på ett utmärkt sätt hållit i dagens möte.

Vid protokollet

Arne Willhammar

 Justeras

 Birthe Bengtsson            Carl-Iwan Carlsson


