
Protokoll frln Arsstämma I Gamla Haga vägförening 2021-()8.()8 

Församllngshemmet I Skanör den 8 augusti 17.00 

§1 Stimmans öppnande 

Styrelsens ordförande hltsade alla vitkomna och fOrtdarade årsstämman öppnad. 

§2 Val •• cwd'6iitnde och sekreterare f6r stlmman 

TIii "Ordförande för årsstämman valdes Anders Persson, ordförande i styrelsen för Gamla Haga 

Vägförening. Till sekreterare valdes Lisa Sverne, sekreterare i styrelsen. 

§3 Val av tvi justeringsmin tillika r6sträknare 

TIii justeringsmän tillika rösträknare valdes Lena Bank och Inge Ida Lissau. 

§4 Föredragning av röstlängd 

'Röstlängd föredrogs med redogörelse av inkomna fullmakter. På årsmötet fanns 41 

medlems-fastigheter representerade varav 14 via fullmakt från icke närvarande medlemsfastigheter. 

Stämman beslutade enhälligt att godkänna röstlängden. 

§5 Friga om kallelse skett i behörig ordning 

Sekreterare redogjorde för att kallelse till årsstämman gjorts enligt gällande stadgar på följande sätt: 

• Utskick på e-mail att stämma planerades den 8 augusti, utskick den 7 juli 

• Kallelse med underlag för årsstämman skickades ut per e-mail, utskick den 24 juli 

• Ytterligare två filer med underlag skickades ut per e-mail den 26 juli 

• Kallelse per brev till de som inte godkänt GDPR, utskick den 26 juli 

• Påminnelse om att anmäla sig till informationsmöte och årsstämma per e-mail den 2 augusti 

Årsstämman beslutade enhälligt att kallelse till årsstämman skett i behörig ordning. 

§6 Fastställande av dagordning f6r årsstämman 

Stämman beslutade att fastställa framlagd dagordning. 

§7 Styrelsens verksamhetsberlttelse för verksamhetsåret 202"/2021 

Styrelsen redogjorde för det gångna årets vertcsamhetsberättelse. Allt som var planerat för 

verksamhetsåret har genomförts förutom det stora renoveringsarbete som var planerat för vägarna . 
. . 
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Detta beror på att Vellinge Kommun kommer att genomföra ett stort VA-arbete med start hösten 

2021 för att byta ut vattenledningar och anlägga dagvattenledningar inom Gamla Haga Vägförenings 

område. Styrelsen har bedömt att det vore att kasta ut pengar I onödan om man skulle ha genomfört 

ett stort arbete med vägarna. Istället har genomförts saltning och ifyllning av hål i vägbanan under 

våren/sommaren. 

Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt av stämman och lades till handlingarna. 

Kassören redogjorde för föreningens ekonomi. I redogörelsen framgick att föreningen har fortsatt 

god ekonomi och att bidraget från Vellinge Kommun för 2021/2022 redan har kommit föreningen 

tillhanda l maj månad. Bidraget har pertodlserats. 

Stämman beslutade enhälligt att godkänna kassörens rapport. 

§8 Revisionsberittelse 

Ola Kullengren föredrog revisionsberättelsen. 

Stämman beslutade enhälligt att godkänna revisionsberättelsen samt lägga den till handlingarna. 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§10 Ersättning till styrelse och revisorer 

Ordförande konstaterade att styrelsen inte tagit ut något arvode under verksamhetsåret, men 

däremot åtit en gemensam middag på Gässlingen. 

§11 Styrelsens framställningar 

Styrelsen har inte några framställningar att redovisa. 

§12 Motioner flin medlemmar 

1. Motion angående Belysning. inlämnad av Tommy Mårtensson och Jan-Olof Herster 

Styrelsen yrkar på avslag för motionen. 

Motionärerna föreslår att föreningen avsätter so 000 kronor från föreningens tillgångar/reserver för 

projektets genomförande. 

Styrelsen yrkar avslag på motionen efter inrådan av REV:s jurister. Gamla Haga Vägförening har att 

rätta sig efter den förrättning som styr Vägföreningens verksamhet. Lisa Sverne läser ett utdrag ur 

förrättningen för föreningen från 1986-02-05 vad som anses vara föreningens arbetsuppgifter. 

Styrelsen kan inte se att det står i förrättningen att belysning ska tillhandahållas av Vägföreningen. 
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Styrelsen anser Inte att det finns som motionärerna hlvdar n öronmärkta pengar" tlll ett 
belysningsprojekt och dl Ar det svlrt att ha ett tllllasprojekt till nlgot som Inte finns. 

Efter votering med 22 röster för att godkänna motionen och 17 mot att godkänna motionen 
godkändes motionen av årsstämman. 

2. Motion andende Tomrör för belvsnlngslednlngar, Inlämnad av Tommy Mårtensson och Jan-

Olof Hersler kommunens arbete I v111rna 

Styrelsen yrkar avslag pA motionen. 

Motionen föreslår att föreningen ytterligare avsltter 10.000 kronor for tomror for 
betysnlngsprojektet I samband med kommunens arbete I vägarna. Eftersom denna motion hänger 
ihop med motionen om Belysning Ar skälen till avslag samma som t motion 1. 

Efter votering konstaterades att 21 röstade för att godkänna motionen och 15 röster mot ätt 

godkänna motionen. Motionen godkändes. 

3. Motion angående Årsrapporteringens och budgetens innehåll och deras distribution till 
medlemmar, inlämnad av Tommy Mårtensson och Jan-Olof Hersler 

Styrelsen yrkar på avslag för motionen. 

På motionärernas begäran beslutade årsstämman att motionen drogs tillbaka efter att ha 
konstaterat att rapporteringen är mer än fullgod och distributionen likaså. 

4. Motion angående datum för årsstämma. inlämnad av Tommy Mårtensson och Jan-Olof 
Hersler 

Enligt stadgarna skall årsstämma hållas under kvartal 3. Motionärerna föreslog att stadgarna ändras 
och sista datum för att genomföra årsstämma bör vara den 15 augusti. 

Styrelsen yrkar på avslag på motionen. 

Efter votering med 21 röster för och 18 röster mot beslöt årsstämman att inte bifalla motionen 
eftersom detta är en stadgeändring som kräver 2/3 av rösterna för att godkännas. 

s. Motion angående Årsstämma vid pandemier eller liknande händelser. inlämnad av Tommy 

Mårterisson och Jan-Olöf Hersler. 

Styrelsen yrkar på avslag av motionen. 

På motionärernas begäran beslutade årsstämman att motionen dras tillbaka eftersom den inte har 
stöd i lagstiftningen och inte kan genomföras. 

6. Motion angående Beslutsfattande om ändringar på stämma som ej tillåter fysisk 

sammankomst, inlämnad av Tommy Mårtensson och Jan-Olof Herster. 
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Styrelsen yrkar på avslag av motionen. 

På motionärernas begäran beslutade årsstämman att motionen dras tillbaka eftersom den inte har 
stöd i lagstiftningen och inte kan genomföras. 
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7 • Motion angående Vägföreningens huvudsyfte, Inlämnad av Tommy Mårtensson och Jan-Olof 
Hersler. 

Styrelsen yrkar på avslag av motionen. 

På motionärernas begäran beslutade årsstämman att motionen dras tillbaka eftersom 
vägunderhållet enligt planerna fyller de önskemål som motionärerna framfört. Styrelsen ser också 
som omöjligt att i planeringen begränsa kostnaderna till 30% av budgeterade utgifter. 

8. Motion angående Information på vägföreningens hemsida, Inlämnad av Tommy Månensson 
och Jan-Olof Hersler. 

Styrelsen yrkar på avslag av motionen. 

· På motionärernas begäran beslutade årsstämman att motionen dras tillbaka eftersom lagen om 
GDPR begränsar vad som är tillåtet att lägga på hemsklan. 

§13 Styrelsens förslag tlll vertcsamhetsplan f6r nästkommande år och avsättning till 
underhålls- och Rk'nyelsefond 

Styrelsen redogjorde för planerade åtgärder på områdets vägar och grönområden samt för 
kommunikation och trafiksäkerhet. Stämman godkände föreslagen plan med komplettering av de 
beslut som stämman tagit under mötet, gällande motion 1 angående belysning och 2 angående 
tomrör. 

Stämman diskuterade de pai'keringsproblem som finns inom området, bilat parkerar i korsningär, på 
gräsytor som är vägområde och på våra ängar. 

Styrelsen konstaterar att trafikförordning gäller såväl på allmänna vägar som på vårt vägområde 
Inom vägföreningen och uppmanar medlemmar som ser felparkeringar att ringa till kommunens 
parkeringsbolag som kan ge böter för felparkering. 

Gull-Britt Kronhoff undrade om den fjärilsbuske som planterats i Hagaparken som i sommarens 
värme har dött ut. Grönområdesansvarig svarade att busken stått planterad i korsningen 
Rapphönsvägen s Sparvstyckevägen och bedömdes skymma sikten och behövde tas bort. Ett försök 
gjordes att ta tillvara busken i Haga parken, men den varma sommaren har gjort att busken tyvärr 
Inte klarade omplanteringen. 

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för '2021/1.022 

Kassöten redogjorde för kommande års förstag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd där 
styrelsen föreslår en oförändrad avgift med 800 kronor per medlemsfastighet. 

Årsstämman beslutade enl~ styrelsens förslag med revidering enligt de beslut som tagits för motion 
1 och motion 2. 



Årsstämman beslutade enhälligt att avgiften för 2021/2022 blir 800 kronor per medlemsfastlghet 

enligt styrelsens förslag. Sista betalningsdag är den 1 oktober. 
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Årsstämman diskuterade också under denna punkt den buffert som finns i föreningens kassa och hur 

stor den bör vara. Stämman awaktar att lösa upp nuvarande buffert eftersom det kan komma 

oförutsedda utgifter för vägarna efter att kommunens stora VA-arbete har genomförts under hösten. 
Denna fråga bör diskuteras på årsstämman 2022. 

Stämman rekommenderade också styrelsen att tillsätta en projektgrupp som ska arbeta med 
belysningsfrågoma enligt motion 1 och 2. 

§15 Val av otdf&'ande, styrelse och suppleant 

Innan valet förrättades ajournerade sig styrelsen. 

Efter ajournering gjorde ordförande följande uttalande: 

Eftersom nuvarande styrelse anser att de två motioner som rör belysning inom vägföreningens 

område inte kan genomföras på grund av att vår vägförening inte får syssla med belysning enligt den 

förrättning som finns sedan 1986-02-05 ställer de nominerade kandidaterna upp för val på följande 
premisser: 

1. Om styrelsen har rätt I sin uppfattning att vi inom vår vägförening inte får syssla med 
belysning, kallas till extrastämma för att riva upp de tagna besluten angående belysning. 

Styrelsen hävdar också att det idag inte finns ett projekt för belysning med öronmärkta 

pengar. 

2. Om stämman har rätt i sin uppfattning att vägföreningen har rätt att syssla med 

belysningsfrågor kallas till extrastämma för att välja ny styrelse. 

Stämman var införstådd och överens med ovanstående villkor för val av styrelse. 

Valberedningen föreslog val enligt nedan till styrelse: 

Nyval för 2 år: Anders Persson och Per-Anders Andersson 

Nyval för 1 år: Anna Radelius, Sanna Bengtsson och Amanda cawood, suppleant 

Anders Persson väljs till ordförande på 1 år 

valberedningens sammankallande Claes Bluhme tackar styrelsen för gott arbete under det gångna 
året och riktar ett speciellt tack till de avgående ledamöterna Daniel Johnsson och lisa Sveme. 

Årsstämman väljer enhälligt enligt valberedningens förslag. 

§15 Val av revisorer 

Till revisorer valdes Oaes Bruce och Ola Kullengren samt till revisorssuppleant valdes Tommy 

Mårtensson. 
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§16 Frlp om valberednlng 

TIii valberedning valdes på två år Christina Dedcer, sammankallande samt Claes Bluhme. 

§17 Ovriaafrlpr 

Inga övfila frlgor 

§18 Arsstlmman avsl11tas 

Mötesordförande tackade alla för deras medverkan och avslutade mötet. 

~~ ~ 
UsaSveme . n 

Protokollförare Stämmans ordförande 

Justeras: 

~~ 
Inge Ida Lissau Lena Bank 


