
Protokoll till Årsmöte 2013 för Åleds väg- och 
samhällighetsförening 

I Hemvärnsgården måndagen den 18 november 2013 kl 19.00 
 

§1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande, Jan Alexandersson, presenterade sig och förklarade mötet 
öppnat. 

§2. Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen enhälligt. 

§3. Val av mötesordförande 
Mötet föreslog Jan Alexandersson som själv föreslog Mikael Andréasson vilken 
godkändes. 

§4. Val av mötessekreterare 
Mathias Persson föreslogs och valdes. 

§5. Val av justeringsmän tillika rösträknare, 2st 
Mötet föreslog och valde Ulla och Lennart Johansson, Bankgatan 8b. 

§6. Kallelsens godkännande 
Mötets ordförande informerade om vad som gäller för en godkänd kallelse enligt 
stadgarna. Jan Alexandersson redogjorde för hur möteskallelse sköttes och nämnde 
bl.a. anslag på tavlor, årsmöteshandlingar i affären och på hemsidan. 

 
Mötet godkände kallelsen. 

§7. Godkännande av röstlängden 
Mötet godkände föreslagen röstlängd. 

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Jan Alexandersson redogjorde för styrelsens verksamhet under der gångna året bl.a. de 
i samhället utförda hastighetsmätningarna. Verksamhetsberättelsen bifogas 
protokollet. 
 
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 



§9. Ekonomisk redovisning, resultat- och balansräkning   
Mikael Andréasson föredrog föreningens resultat- och balansräkning för mötet som 
beslutade att lägga den till handlingarna. Resultat- och balansräkningen bifogas 
protokollet. 

§10. Revisorernas berättelse 
Hans Andersson läser upp revisorernas berättelse och föreslår att mötet avgående 
styrelse ansvarsfri vilket årsmötet godkänner. Revisorernas berättelse bifogas 
protokollet. 

§11. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet följde revisorernas rekommendation och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012-2013. 

§12. Inkomna motioner 
Jan Alexandersson redogör för förfrågan om asfaltering av Bankgatan 8b och 8c genom 
att beskriva den förrättning som gjordes 1981 och som resulterade i delvis bilväg och 
delvis gång-/cykelväg. En oenig styrelse ger årsmötet i uppgift att besluta om 
asfaltering av Bankgatan 8b och 8c. 
 
Årsmötet beslutade att styrelsen ska arbete för att asfaltera Bankgatan 8b och 8c i 
fullbredd. 

§13. Styrelsens verksamhetsplan 
Jan Alexandersson berättar att styrelsen jobbar aktivt för att få kommunen att ta över 
huvudmannaskapet, precis i linje med tidigare årsmötesbeslut.  
 
Vidare ska styrelsen genomföra en årlig besiktning av vägar och närmiljö.  
 
Till sist ska styrelsen fortsätta arbeta med att ta fram en policy för fartdämpande 
åtgärder inom samhället samt samarbeta med Trafikverket och kommunen för bättre 
trafikmiljö kring infarterna.  
 
Mötet godkände verksamhetsplanen. 

§14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
Styrelsen föreslår antal ledamöter till fyra (4). 
Fråga ställdes om hur mycket tid som ägnas åt kommunala kontakter. Inga andra 
konkreta förslag framfördes. 
Mötet fastslog därför antalet till fyra (4). 

§15. Arvoden till styrelsen 
Arvoden för avgående styrelse är och föreslås bli: 
Ordförande och kassör: 6000kr 
Övriga ledamöter: 4000kr 



Suppleanter: 1000kr 
Revisorer: 800kr 

 
Mötet godkände föreslagna arvoden. 

§16. Årsavgiften till föreningen 
Mötet fastställde årsavgiften till 100kr per andel. 

§17. Beslut om budget 
Mikael Andréasson går igenom budgeten och mötet godkände den i sin helhet. 
Budgeten bifogas protokollet. 

§18. Val av ordförande för ett år 
Jan Alexandersson omvaldes. 

§19. Val av ledamöter på 2 år 
Mathias Persson och Mikael Andréasson omvaldes båda till två år. 

§20. Val av suppleanter 
Lars-Uno Carlsson omvaldes. 
Jonas Fredriksson nyvaldes. 

§21. Val av två revisorer 
Marie och Hans Andersson omvaldes. 

§22. Val av revisorssuppleanter 
Tomas Gärdenskog och Roland Kramer omvaldes. 

§23. Val av valberedning 
Lars-Uno Carlsson omvaldes. 

§24. Övriga frågor 
Häcken runt gräsplätten i korsningen mellan Spånstadvägen och Halmstadvägen 
skymmer sikten framför övergångsstället. Fråga kommunen om den går att ta bort. 
 
Asfaltering och uppsnyggning av återvinningsplatsen bör ske för att underlätta 
rengöring och underhåll och eventuellt bilda parkeringsplatser. 
 
Hur ökas trafikvettet hos barn i skolålder? Tidigare har vi pratat om utbildning i skolan. 
Fortsätt håll kontakt med skola, föräldraförening och föräldrar. 
 
Informera om de trafikregler som gäller i rondellen/cirkulationsplatsen. 
 



Kommentar om ökat samarbete med Samhällsföreningen för att få fler (politiska) 
kontakter. 
 
Jan Alexandersson informerade om kommunens utredning av kommunalt eller enskilt 
huvudmannaskap. 

§25. Mötets avslutande 
Jan Alexandersson avslutade mötet med ett rejält slag med klubban i bordet. 

 
 
 
 __________________________  ______________________________ 
 Lennart Johansson   Ulla Johansson 


