
 

Protokoll  

Fört vid Olofsbo Havsbads Vägförenings årsmöte  

Tid och plats: 2022-07-09, Caravan Club, Olofsbo 

Närvarande: 45 föreningsmedlemmar 

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

• Mötet godkänner årsmötets utlysning. 
 

• Mötet godkänner föreslagen dagordning. 
 

• Till ordförande för mötet utses Thomas Mellqvist. 
 

• Till sekreterare för mötet utses Arne Willhammar. 
 

• Till att justera dagens protokoll utses Agnetha Ericsson och Gillis 
Andersson. 
 

• Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021/2022 
redovisas. 

          Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 
• Resultat och balansräkning för verksamhetsåret redovisas. Årets 

resultat innebär ett underskott på 92 054:-kronor. Underskottet 
var budgeterat med anledning av upprustningen av södra 
nedfarten.   
Mötet godkänner resultat och balansräkningen. 
 

• Lars Henning redovisar revisionsberättelsen. I denna föreslås att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet. 

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021/2022. 

 

• Arne Willhammar redovisar verksamhetsplanen för verksamhetsåret 
2022/2023 
Under verksamhetsåret planeras bl a följande åtgärder: 
Kantskärning på gatuavsnitt där detta erfordras p g a vattensamlingar på 
gatan 
Asfaltering av Parallellvägen från Lyngenvägen till guppet efter 
Ankarvägens anslutning. 
Utbyte av gräsklippare 
I övrigt normalt underhåll 
Vägföreningen kommer fortsatt att aktualisera hemsidan så att 
medlemmarna kan följa verksamheten. 
Mötet beslutar godkänna verksamhetsplanen. 



• Motion från Per och Birgitta Göransson 
Från Per och Birgitta Göransson har inkommit en motion till årsmötet om 
behov av hastighetssänkande åtgärder på Havsvägen mellan Tempo och 
Pizzerian.  
Styrelsen konstaterar att det krävs av fordonsförare att de respekterar den 
gällande hastighetsbegränsningen. 
Förutsättningarna för en förlängning av gång-och cykelvägen utmed 
Havsvägen från Lyngenvägen mot Tempo bör undersökas.  
Styrelsen anser att motionen med ovanstående redovisning är besvarad. 
Mötet beslutar att besvara motionen enligt styrelsens förslag. 
 

• Motion från Pär Aronsson 
Från Pär Aronsson har det inkommit motion angående problem med 
hästspillning på gatorna. 
Styrelsen konstaterar att man varit i kontakt med de verksamhetsutövare 
som driver ridverksamhet i Olofsbo. Dessa sköter vad styrelsen upplevt 
renhållningen. Däremot är det svårt att kotrollera enskilda ryttare. 
Styrelsen anser att motionen med ovanstående redovisning är besvarad. 
Mötet beslutar att besvara motionen enligt styrelsens förslag. 

• Motion från Tomas Stigson 
Från Tomas Stigson har det inkommit en motion om behov av farthinder 
på Parallellvägen i höjd med Norregårdsvägens anslutning samt på 
Norregårdsvägen. 
Styrelsen anser att Norregårdsvägen är en gata som i huvudsak trafikeras 
av boende utmed gatan. Det är rimligt att kräva att dessa även utan 
farthinder håller sig till hastighetsgränsen.  
Styrelsen konstaterar att i verksamhetsplanen för 2022/2023 finns 
upptaget ny asfaltering av norra delen av Parallellvägen. I anslutning till 
detta arbete får bedömas om och i så fall var ett farthinder ska anläggas. 
Styrelsen anser att motionen med ovanstående redovisning är besvarad. 
Mötet beslutar att besvara motionen enligt styrelsens förslag. 

• Förslag till ersättning för styrelse, revisorer m fl redovisas. 
Förslaget innebär oförändrad nivå på arvodena. 

  Mötet beslutar att godkänna förslaget till ersättningar. 
 

• Förslag till budget för verksamhetsåret 2022/2023 redovisas. 
Mötet beslutar godkänna förslaget till budget för verksamhetsåret 
2022/2023. 

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

• Till styrelseledamöter omväljs för två år Lena Davidsson och Daniel 
Edvinsson och nyväljs för ett år Per-Inge Söderström. 

• Till suppleant omväljs Cindy Forsén för två år och nyväljs Torbjörn 
Johansson för två år. 

• Till revisor nyväljs Björn Alfredsson för två år. 
 

• Till revisorssuppleant omväljs Peter Jensen för två år.  

• Eftersom ingen valberedning kunnat utses för verksamhetsåret har 
styrelsen enligt årsmötets beslut fungerat som valberedning. Ordföranden 



ber mötet komma med förslag på ledamöter till valberedning. Några förslag 
framkommer inte. 
Mötet beslutar därför uppdraga åt styrelsen att utse valberedning. I det fall 
styrelsen inte lyckas utse en särskild valberedning får styrelsen fungera 
som valberedning. 

• Allmänna synpunkter 
Under allmänna synpunkter framförs bl a behovet av hastighetssänkande 
åtgärder på Parallellvägens södra del. 

 Styrelsen kommer att behandla frågan. 
Ordförande framför önskemål om att tomtägarna sköter klippning av gräs  
runt postlådorna. 

• Årsmötets protokoll kommer att anslås på anslagstavla vid affären i 
Olofsbo och redovisas på föreningens hemsida. 

• Fredrik Ekeroth avtackas av årsmötet för sitt arbete i styrelsen. 
Herbert Sallmén avtackas av årsmötet efter flerårigt uppdrag som revisor. 

• Årsmötet förklaras avslutat och ordföranden tackar mötesdeltagarna för 
deras engagemang.   

 

Vid protokollet 

 

Arne Willhammar  

 
 Justeras 

 

 Agnetha Ericsson             Gillis Andersson 

 


