Protokoll från Föreningsstämma i Flyinge vägförening 8/4-14
Antal röstberättigade enligt bifogad röstlängd.

§1 Till ordförande för stämman valdes Jonny Andersson.

§2 Till sekreterare valdes Glenn Andreasson.

§3 Som justeringsmän valdes Ulf Östman och Bo Lindblom

§4 Verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. Kassören redovisade den ekonomiska
situationen. Revisionsberättelse lästes upp och godkändes.

§5 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

§6 Ingen motion har inkommit.

§7 Arvodet till Styrelsemedlemmar indexregleras enligt KPI. Eftersom index har gått minus
kommer ingen reglering att göras.

§8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd.
Beslut: att inte göra någon utdebitering detta år då vi inte har några större kostnader kom
mande år.
Fråga från medlem: Hur stor summa får vi från kommunen.
Svar kassör: ca 170.000 :
Fråga från medlem: Hur stor summa får vi vägföreningen ha på banken innan vi blir beskatt
ningsskyldiga.
Svar ordförande: Detta har kollats upp efter förra mötet och det är en så pass hög summa att vi
inte kommer att behöva oroa oss för detta. Exakt summa hittas inte på mötet.

§9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
Vår kassör har valt att avgå och då vi inte hittat någon efterträdare så har Styrelsen valt att
lägga ut denna post på en revisionsfirma.

Fråga från medlem: Kommer denna tjänst att upphandlas.
Svar ordförande: Ja den kommer att upphandlas.

Fråga från medlem: Vissa kommuner sköter bokföring till vägföreningar finns det möjlighet
art Eslövs kommun gör det här?
Svar från ordförande: Detta ska undersökas, vi har inte kommit så långt i processen.
Finns ytterligare fördelar med art ert externt företag sköter detta som då de enklare har kon
troll på vilka lagar och förordningar som gäller.

Val styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Jonny Andersson
Glenn Andreasson
Jan Johansson
Thomas Blennerup
Vakant

lår
2år
2år
lår

§l O Val av revisor och suppleanter
Tore Ekvall har valt art avgå.
Revisor
Revisor

UlfÖstman
Jan Holmgren

Revisor suppleant Daniel Sandberg
Revisor suppleant Vakant

lår
lår

lår

§11 Val av valberedning
UlfÖstman
Jan Holmgren

lår
lår

Avtackning av Tore Ekvall och Katarina Eriksson.

§12 Medlem önskar utträde ur vägförening eftersom fastigheten inte har någon utfart mot
vägfåreningens vägar. Detta enligt anläggningslagen paragraf 8:3. Detta uppfyller inte stadgar
paragraf2 och 4. Kommer då att gälla alla fastigheter som har utfart mot väg 104.
Alla fastigheter inom vägfåreningsornrådet har fått information att de ingår i vägföreningen.
När detta skedde kom det inte in några protester.
Styrelsen ska undersöka frågan och se vad som gäller.
En möjlig lösning skulle vara att få byta andels tal då fastigheten har ändrat karaktär från fåre
tag till boende. Detta skulle sänka andels antalet. Vill man ändra antal görs detta
genom en skrivelse till styrelsen.
Fastigheter mot allmän väg har reducerat andelstal med 50%.
Fråga från medlem: Kan styrelsen ändra andelstal?
Svar från styrelsen: Ja styrelsen kan ändra andelstal.
Fråga från medlem: Har man tänkt göra något åt trafiken på Promenaden? Denna punkt var
uppe på fårra årsmötet.
Svar från styrelsen: Fyra gupp är beställda och kommer att läggas ut på Promenaden.
Guppen är lösa, skulle det inte fungera finns möjligheten att får ankra de i marken.
Fråga från medlem: Mycket trafik som kör får fort på Plantskolevägen bland annat
mopeder. Vad kan man göra åt detta?
Svar från styrelsen: Tidigare åtgärder har lett till ökad trafik inne på Gulringsvägen och det är
inte en bra lösning.
Vägfåreningen har hyrt lager får material på Roslövsgården.
Ordfårande informerar att vi får ständiga frågor om skymd sikt vid utfarten till väg 104 från
Plantskolevägen. Och varfår man inte kan montera en spegel.
Detta har undersökts hos kommun och traflkverk, samt haft samtal med fastighetsägare vars
häck skymmer sikten. Fastighetsägare vill inte ta bort sin häck och vi kan inte tvinga honom
till detta.
Anledningen till att ingen spegel monteras är att om den flyttas det minsta och där skulle ske
en olycka är det vägfåreningen som blir skyldiga till olyckan.

Flyinge 8 april 2014
Glenn Andreasson sekreterare
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Justeras Bo Lindblom

