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Protokoll, Ordinarie Föreningsstämma 060816 
 
 

1. Stämmans öppnande. 
 
Styrelsens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppen. 
 

2. Stämmans behöriga utlysande. 
 
Stämman fanns behörigen utlyst. 
 

3. Närvarande röstberättigade. 
 
21 personer besökte stämman.  
Av dessa var 19 närvarande röstberättigade. 
 

4. Fastställande av dagordning. 
 
Föreslagen dagordning antogs. 
 

5. Val av ordförande för stämman. 
 
Till ordförande för stämman valdes Kenth Gamhed. 
 

6. Val av sekreterare för stämman. 
 
Till sekreterare för stämman valdes Örjan Öman. 
 

7. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. 
 
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Lennart Holm och Bo-Lennart Ek. 
 

8. Beslut om voteringsform. 
 
Handuppräkning som voteringsform beslutades. 
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9. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelsen 
som bifogas detta protokoll. 
  
Styrelsen informerade om att föreningens websida finns och fungerar 
samt gästboken i denna för en levande dialog med medlemmarna under 
hela verksamhetsåret. 
Läs mer på:   www.asasamfallighetsforening.se 
 
 
- Diskussion tas upp angående införande av max axeltryck på föreningens vägar. 
  Beslutas att ta upp detta under övriga frågor. 
- Diskussion tas upp angående rättvisan i att föreningens betalande medlemmar 
  tvingas vara med och betala ej betalande medlemmars inkassokostnad. 
  I de fall utmätning kan av kronofogdemyndigheten tas även inkassokostnaden ut 
  så föreningen har inga kostnader i dessa fall. I de fall inga utmätningsbara 
  tillgångar finns tvingas föreningen betala inkassokostnaden. Det finns inget vi 
  kan göra åt detta och det sker ytterst sällan. 
 

10. Resultat och Balansräkning. 
 
Föreningens kassör föredrog Resultat och Balansräkningen. 
Stämman beslutade godkänna denna och den lades till handlingarna. 
 

11. Revisionsberättelsen. 
 
Föreningens kassör föredrog revisionsberättelsen författad av revisionsbyrån 
Konrev AB och Martin Johansson, auktoriserad revisor.  
 

12. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 

http://www.asasamfallighetsforening.se/
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13. Förslag till arbetsplaner. 
 
Förslag till arbetsplaner avseende asfalt och grönytor föredrogs. 
Förslag till asfaltering om ca 2000 kvm samt erforderliga reparationer och ett 
antal nya vägbulor föreslås. 
Anbudsinbjudan har genom konsult skickats ut till 4 entreprenörer varav endast 
två har valt att lämna anbud på entreprenaden. 
Styrelsen förordar att Sandahls offert antas och att entreprenad beställs 
omgående med slutdatum senast 061031. 
 
Gator som ingår i årets beläggningsplan är: 
 
- Johan Ängsväg 
- Åsa Jättegrytsväg 
- Ivars väg 
- Månskensvägen 
- Stenviksvägen 
- Åsa Snäckväg 
- Hästholmsvägen 
 
Stämman beslöt att anta detta. 
 
Upphandling av entreprenad avseende klippning och slaghackning av 
föreningens ca 55.000 kvm grönytorskedde förra året med ett tvåårigt avtal vilket 
inneburit en besparing på ca 20% årligen. 
 
Stämman accepterade dessa arbetsplaner. 
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14. Inkomna motioner 
 
 
Motion gällande 2 befintliga vägbulor på Hästholmsvägen som 
på grund av nedtryckning av tung trafik ej längre anses fylla sin farthindrande 
uppgift. Motionärerna vill att dessa återställs samt utökas med ytterligare en. 
 
Förslag:  Antas 
 
Motion gällande avsaknad av skylt ”Vändplats saknas” på Karlsviksvägen. 
 
Förslag:  Antas 
 
Motion gällande asfaltering av den västra delen av Karlsviksvägen. 
 
Förslag:  Styrelsen skall försöka få kommunen att ta denna kostnad då de ändå 
skall återställa hela Karlsviksvägen efter VA-arbete annars föreslås att motionen 
antas. 
 
Motion gällande mer fartdämpande åtgärder vid infart från Varbergsvägen mot 
Stenviksvägen (Bageriet). Föreslås målning i vägen, skyltar avsmalnande väg,  
mm.  
 
Förslag:  Antas  
 
Motion gällande fartdämpande åtgärder på Anna-Lenas väg.  
Motionären önskar vägbula. 
Genomförda åtgärder och information i området har prövats utan resultat. 
 
Förslag:  Antas  
 
Motion gällande asfaltering på vägmark mot infart på Havsstigen. Ca 8 m2. 
(remsa mellan stenbeläggning  
och  befintlig asfalt) 
 
Förslag:  Antas 
 
Motioner gällande förlängning av cykelbanan utmed Ringvägen från 
Jutegårdsvägen söderut till Hästholmsvägen och lagning av hål i asfalten  på 
Åsa stationsväg. 
  
Motionerna kan ej behandlas då Ringvägen och Stationsvägen är Vägverkets 
och ej ingår i föreningens förvaltningsansvar. PEAB är Vägverkets entreprenör för 
dessa vägar. 
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15. Beslut om styrelse & Revisorsarvoden. 
 
Förslag att arvoden till styrelse, suppleanter och revisorer 
är oförändrade detta verksamhetsår. 
 
Ordförande 11 800 
Vice Ordförande   9 500 
Sekreterare 11 300 
Kassör  15 500 
Ordinarie ledamot   9 500 
Suppleant       400 Kr/gång 
 
Stämman beslutar att anta förslaget. 
 
 

16. Förslag till uttaxering. 
 
Förslag till höjning av uttaxering med motivet att föreningen har behövt 
använda fonderade medel för att täcka upp budgeten. 
Styrelsen föreslår en höjning med 200 kronor till 950 kronor per andel. 
 
Åretrunt boende: 1,0 andelar 
Sommarboende: 0,6 andelar 
Småstugor: 0,3 andelar 
Obebyggd tomt 0,1 andelar 
 
Skolor, verksamheter mm det antal andelar som framförhandlats av Lantmäteriet. 
Det totala antalet andelar i föreningen är i dagsläget 1475. 
 
Stämman beslutar att anta förslaget till uttaxering. 
 
 

17. Debiteringslängden. 
 
Debiteringslängd gällande fr.o.m 060601 finns utlagd i möteslokalen. 
 
Stämman beslutar att denna skall gälla. 
 
 

18. Förslag till budget för 2006-2007. 
 
Styrelsens kassör föredrar förslag till budget för kommande verksamhetsår. 
 
Stämman beslutar att anta förslaget till budget. 
 
 

19. Val av styrelseordförande för en tid av två år. 
 
Kenth Gamhed valdes till styrelseordförande. 
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20. Val av två ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. 
 
Örjan Öman och Stig Olsson valdes som ordinarie styrelseledamöter. 
 
 

21. Val av tre suppleanter för en tid av ett år. 
 
Bo Svensson, Bo Barknertz och Tore Nyström återvaldes som suppleanter 
 
 

22. Val av två revisorer för en tid av ett år. 
 
Konrev och Martin Johansson valdes att utföra revision. 
 
  
 

23. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år. 
 
Charlotte Blomster valdes som revisorssuppleant.  
Stämman beslutar om en stadgeändring/tillägg. 
Om en auktoriserad revisionsbyrå används utgår revisorssuppleanten då de 
förutsätts kunna tillsätta de resurser som krävs. 
 
 

24. Val av valberedning samt sammankallande. 
 
Lennart Holm, Bo-Lennart Ek och Torsten Wendt. 
Som sammankallande utsågs Lennart Holm. 
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25. Övriga frågor. 
 
 
Den skymda sikten vid utfart från Sörviksvägen mot Stenviksvägen diskuterades. 
Planket på campingen anses vara för högt. Eftersom kommunen är markägare 
skall vi skriva och påpeka detta. 
 
Under sommaren har det varit problem med parkerade bilar på Sörviksvägen. 
Skall skyltas upp ordentligt under hösten. Befintlig skylt kompletteras. 
För att stävja parkering utmed gatan längst in på Sörviksvägen skall prov med 
reflex/plaststolpar utföras också. 
 
Snöröjarnas prioritering diskuterades. Det finns en uppfattning om att backar tas 
sist. Styrelsen tar upp detta med ”snösvängen” 
 
Vattenavrinning från Kumlabacken fungerar inte. Kontolleras och åtgärdas. 
 
Styrelsen uppmanas återigen att ta till krafttag mot häckar och träd som växer ut i 
körbanan. I enlighet med jordabalken, har vi rätt att ta bort grenar, rötter mm som 
växer ut från tomt efter att först gett fastighetsägaren tillfälle att själv utföra detta. 
 
En fråga om brevlådors placering diskuterades. Styrelsens uppfattning är att 
dessa skall placeras i tomtgräns alternativt minst 70 cm från asfalten på gatan. 
Posten har en annan uppfattning om att de skall placeras vid asfaltskanten vilket 
vi inte anser är acceptabelt.  Kontrolleras. 
 
Frågan om mopedframfarten i samhället diskuterades. Styrelsen har en 
pågående dialog med Polisen. 
 
Förslag till möjlig deposition vid nybyggnation för att återställa uppkommna 
skador på vägen diskuteras. 
 
- Svårt att bedöma vad vägarna tål. Inför max axeltryck först. 
- Information i föreningen blir svår. 
- Bevislägen blir svårt att hantera. 
- Ingen juridisk backning finns. 
 
Frågan bordlägges. 
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26. Tid och plats för protokolljustering, tillgänglighet för medlemmar 
 
Motellet i Åsa 060831 kl 19.00. 
Anslås på Åsa Bibliotek samt på   www.asasamfallighetsforening.se 
 

27. Tid och plats för nästa ordinarie föreningsstämma 
 
070815  kl. 19.00 i Idrottsgården, Åsa IP 
 

28. Stämmans avslutande. 
 
Ordförande tackar för visat intresse samt förklarar stämman avslutad. 
 

 

 

 
  
 
 
Vid Protokollet.   
 
 
 
----------------------------------------------  
Örjan Öman 
 
 
 
 
Justeras. 
 
 
 
____________________  _______________________ 
Lennart Holm   Bo-Lennart Ek   
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