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Protokoll, fört vid sammanträde med
styrelsen för Åshammars vägförening
Torsdagen 4 Dec 2008 kl 18.00

Närvarande
Ordförande
Ledamöterna

Rolf Granström, avgående ordförande
Tyrone Andersson, tillträdande ordförande
Jan Åkerberg
Aage Hansen (avgående vägfogde)
Hasse Andersson (tillträdande vägfogde)
Patrik Gyllenskepp
Kjell Olofsson
§1

Mötets öppnande
Avgående ordföranden Rolf Granström hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§2
Dagordning för mötet
För mötet godkändes följande dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Dagordning
§3. Val av funktionärer för mötet
§4. Föregående protokoll
§5 Konstituering
§6 Rapporter
§7 Övriga frågor
§8 Avtackning
§9 Mötets avslutande
§3
Funktionärer för mötet
Till ordförande för mötet valdes Tyrone Andersson
Till sekreterare för mötet valdes Kjell Olofsson.
Till att justera protokollet valdes jämte tillträdande ordföranden Tyrone Andersson
även Hasse Andersson.
Justering av protokollet sker genom att Kjell Olofsson kontaktar justeringsmännen när
protokollet är färdigställt, dock senast 19 December 2008.
Protokollet hålls tillgängligt för föreningens medlemmar hos sekreteraren Kjell Olofsson,
Klensmedsvägen 12, Åshammar samt genom publicering på föreningens hemsida.
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§4
Föregående protokoll
Protokollet från årsstämman lästes igenom.
Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
§5
Konstituering
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vägfogde
Vice vägfogde

Tyrone Andersson
Kjell Olofsson
Patrik Gyllenskepp
Hasse Andersson
Jan Åkerberg samt även vice ordförande

Suppleanter

Benny Bladin
Bo Löfvenmark
Tommy Norin

Revisorer

Lars Löfvenmark
Juho Maunonen

Valberedning

Uno Hedlund
Rolf Granström
Aage Hansen

Föreningen tecknas av Patrik Gyllenskepp och Hasse Andersson, båda i förening.
Ansvarsfördelning inom styrelsen enligt bilaga 1.
§6
Rapporter
Inga rapporter lämnades vid mötet.
§7
Övriga frågor
1. Föreningens ordförande Tyrone Andersson anmäler att han av familjeskäl vill avsäga sig
uppdraget som ordförande i föreningen.
Endast årsstämman kan enligt stadgarna tillsätta ny ordförande.
Beslut: Under en prövoperiod övertar övriga styrelsemedlemmar de arbetsuppgifter som
ordföranden normalt har i styrelsen, gäller dock ej undertecknande av handlingar mm som
enligt stadgarna måste göras av ordföranden.
Vidare skall nytt bokslut göras snarast efter verksamhetsårets utgång 30 Juni 2009 och
om möjligt skall årsstämman 2009 hållas redan i Augusti.
Valberedningen startar omgående arbetet med att finna nya kandidater till
ordförandeposten.
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2. Gatubelysning, det finns ett stort antal belysningsstolpar som inte fungerar.
Sandviken Energi ansvarar för gatubelysningen och underhåll sker inte varje år.
Beslut: Hasse Andersson inventerar gatubelysningen och felanmäler till Sandviken Energi.
Kjell Olofsson försöker att få fram en lämplig karta för ändamålet.
3. Trasiga och saknade gatunamnskyltar, många skyltar är trasiga eller saknas och detta är
vägföreningens ansvar. Vid årsstämman beslutades att ge Hasse Andersson i uppdrag att
göra en inventering. Kjell Olofsson försöker att få fram en lämplig karta för ändamålet.
4. Parkerade bilar på gatumark, hindrar snöröjning, sandning och sandupptagning.
Vissa fastighetsägare har satt i system att ständigt använda gatumark för parkering av bilar.
En inventering kommer att göras och berörda fastighetsägare kommer att få tillsägelse om
att detta inte är acceptabelt.
5. Ev flyttning eller ombyggnad av föreningens sandförråd.
Beslut: Hasse Andersson gavs i uppdrag att undersöka vilket alternativ som är bäst,
ombyggnad av nuvarande sandförrådet eller nybyggnad på fd. cementvarufabrikens tomt.
6. Fast bilersättning till vägfogde, texten om fast bilersättning 1.500:- kr (alt 2x750:vägfogde/vice vägfogde) fanns med i förslaget till styrelsearvoden till årsstämman men har
tyvärr fallit bort i det justerade protokollet. Frågan måste troligen lösas genom att
vägfogde/vice vägfogde skriver en faktura för nedlagda bilkostnader.
§8
Avtackning
Rolf Granström och Aage Hansen avtackades för långt och förtjänstfullt arbete i
vägföreningen styrelse. Båda kvarstår dock i föreningens valberedning.
§9
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat

_________________________________
Kjell Olofsson, Sekreterare
Justeras

__________________________________
Tyrone Andersson
Bilaga: Ansvarsfördelning inom styrelsen

_______________________________
Hasse Andersson

Åshammars Vägförening Ansvarsfördelning inom styrelsen 2008-09
BILAGA 1 till
mötesprotokoll
2008-12-04
Ansvarsfördelning inom styrelsen för Åshammars Vägförening
Styrelsen i sin helhet har ansvaret för föreningens verksamhet.
Ordförande
- Ansvara för kontakterna gentemot myndigheter
- Informationsansvarig gentemot styrelsen
- Ombesörja kallelse till sammanträden
Sekreterare
- Föra sammanträdesprotokoll
- Ansvara för att justerat protokoll sätts ut på föreningens hemsida
- Ansvara för utskick av uppgifter till berörda myndigheter, organisationer m.fl.
- Ansvara för bidragsansökningar
Vägfogde
- Ansvara för fortlöpande vägunderhåll såsom snöröjning, sandning, sopning, hyvling
kantklippning, uppsättning av snöstörar, tillsyn av gatubrunnar samt tillse att träd,
buskar, långtidsparkerade bilar etc. inte hindrar vägunderhåll.
- Att vid behov svara för kontakten med kommunen vad avser vägunderhåll, eventuellt
i samråd med ordföranden.
- Attest av fakturor beställda arbeten
- Teckna firman i förening med kassören
Kassör
- Löpande bokföring och att kvartalsvis lämna preliminär resultatrapport till styrelsen.
- Till den 1 Oktober inkomma med rapport över den ekonomiska förvaltningen
bestående av resultaträkning och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
- Kontakta fastighetsägare vid utebliven betalning av årsavgift innan ärendet
överlämnas till kronofogdemyndigheten.
- Redovisa ekonomisk översikt vid varje styrelsesammanträde.
- Teckna firman i förening med vägfogden.
- Ansvarar för föreningens hemsida.
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