Kallelse och dagordning till årsmöte med
Glommens Fiskeläges Vägförening
Glommens Fiskeläges Vägförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsmöte söndagen den 23 februari 2020 kl. 13.00 i Glommens Bygdegård.

Dagordning
§1

Mötets öppnande

§2

Val av ordförande för mötet

§3

Av styrelsen utsedd / val av / sekreterare

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§5

Godkännande av dagordningen

§6

Fastställande av röstlängd

§7

Årsmötets behöriga utlysande och godkännande av kallelsen

§8

Framläggande av debiteringslängd med andelstal

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 10 Ekonomisk berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning. Fondernas
utveckling
§ 11 Revisionsberättelse
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13 Inkomna motioner med styrelsens kommentarer samt övriga förslag från styrelsen
§ 14 Styrelsens förslag om lekplatser
§ 15 Styrelsens förslag till underhåll av vägnätet
§ 16 Styrelsens förslag till budget och utdebitering
§ 17 Fastställande av arvoden
§ 18 Val av styrelseledamöter
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§ 19 Val av ordförande för år 2020
§ 20 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 21 Val av valberedning
§ 22 Styrelsens förslag till nya stadgar
§ 23 Övriga frågor
a. Information från styrelsen
b. Övriga frågor från medlemmarna
§ 24 Meddelande om var årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt efter
justering
§ 25 Mötets avslutande.
Debiteringslängd och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos Jan Olofson,
Borgars Väg 30, Glommen från vecka 8.
Varmt välkomna!
Glommen 28 januari 2020

Stig Johansson
Ordförande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 FÖR GLOMMENS FISKELÄGES
VÄGFÖRENING

Vägföreningen har under 2019 haft följande styrelse:

Ordf:

Stig Johansson

Sekr:

Eva Wictor Olofson

Kassör:

Jan Olofson

Övr. ledamöter: Sven-Ove Andersson
Leif Andersson
Suppleanter:

Börje Gustavsson
Ingvar Nordberg

Adjungerade:

Gunilla Augustsson
Madelen Johansson

Förutom löpande underhåll av vägar, grönområden, lekplatser och snöröjning har
styrelsens arbete under året bl.a. bestått i att:
•

Asfaltera Jakobs väg, delen från Glumstensvägen mot bussvändplatsen.

•

Asfaltera efter skada på Ernsta väg.

•

Medverka till att Handlar’n blivit utlämningsställe för PostNord från hösten 2019.

•

Montera två digitala fartdisplayer som registrerar fordons hastighet på Glumstensvägen. Bidrag har erhållits från Falkenbergs kommuns ”Satsningar i lokalsamhällen”.

•

Medverka till att förrådet/pumphuset på Mattias väg reparerats och målats.

•

Bevaka föreningens intresse när nya planer för bostadsområdet i Långaveka samt
planen för nya idrottshallen tagits fram.

•

Ta fram förslag på nya gatunamn på området Långaveka 3:21, vilka antagits av Falkenbergs kommun under 2019. Namnen på de tre gatorna blev Frisa Algots väg,
Larsa Teklas väg och Lia Nils väg.

•

Medverka till att stavningen ändras i alla register från Kärralyckavägen till Kärralyckevägen, som var det ursprungliga namnet som antogs enligt protokoll daterat
1967-06-27. Med anledning av detta har skyltar bytts på postlådorna.

•

Inspektera vägkorsningar med skymmande häckar och kontakta berörda fastighetsägare.

•

Utföra röjning av buskage vid Bygdegården och Boulebanan.

•

Måla varningssymboler på permanenta farthinder.

•

Ge råd om- och tillstånd till att montera farthinder på gatorna.

•

Medverka vid möte med kommunen om tillgänglighetsanpassning av Norsan.
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•

Byta ut ett antal gatunamnsskyltar och andra upplysnings- och varningsskyltar.

•

Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida, www.glommensvag.se

•

Tillsammans med Samhällsföreningen ansvara för påskelden och för belysningen i julgranen.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under verksamhetsåret också haft åtskilliga telefon- och e-postkontakter, såväl inom styrelsen som med medlemmar, kommunen och olika företag och
statliga myndigheter.
Är ni intresserade av att följa vårt arbete besök gärna vår hemsida:
www.glommensvag.se
Från januari 2019 har föreningen också en ny logotype, som uppfyller de grafiska
krav som ställs på en logotype.
Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen under år 2019 och hoppas att
samma förtroende tillkommer den nya styrelsen.

STYRELSENS INFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET 2020
Regler för rösträtt på årsmöte
Enligt Riksförbundet Enskilda Vägar (REV), som bistår sina medlemsorganisationer
med råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor, får
endast de fastigheter som är företrädda av samtliga sina ägare vid årsmötet delta i
omröstningar på årsmötet. Varje fastighet har en röst. Omröstningar tillämpas bara
då någon närvarande på årsmötet så begär eller om Ordföranden så beslutar i samband med att ett beslut skall fattas.
Styrelsen har därför tagit fram en fullmaktsblankett, som ger fullmakt åt den person
som företräder ägarna (det kan vara en av ägarna eller annan person) att delta i
omröstningar på ägarnas uppdrag. En och samma person kan bara delta i omröstningar å en fastighets vägnar, utöver den egna. Juridisk person företräds av firmatecknaren.
En blankett för ändamålet är framtagen och bifogas kallelsen till årsmötet. REVs information kommer att finnas under rubriken ”Årsmöte” på hemsidan, liksom den av
styrelsen framtagna blanketten.

1

Andelstal
Andelstalen är följande: 4 andelar för helårsboende, 3 för sommarboende, 4 för bostadsrättslägenhet, 3 för hyreslägenhet och 1 för obebyggd tomt. Andelstalen styrs
av de förrättningar som Lantmäteriet ansvarar för.
Ökning av antalet andelar kan ske för fastighet som genererar extra trafik, exempelvis butiker.
Styrelsen har under året tillsammans med Lantmäteriet låtit uppdatera andelstalen.

STYRELSENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2020
Lekplatser
Föreningen har idag ansvar för skötseln av sex lekplatser (”Stora lekplatsen” vid
Mattias väg / Hans Arons väg, lekplatsen vid Bygdegården, Fyrvägen, Gustavs väg,
Sammels väg och vid Mjölnare Sjöbergs väg).
Samtliga lekplatser besiktigades av ett certifierat företag, ”SäkerLek, Lekplats-besiktningar i Falkenberg AB”, under 2018 och befanns då vara i säkert skick.
Besiktning kommer att ske vartannat år, varför ny besiktning kommer att
genomföras under år 2020.
Under 2020 kommer lekplatsen vid Sammels väg att delvis byggas om i samband
med att nya bostadsområdet i Långaveka 3:21 byggs.
Styrelsens bedömning är fortfarande att det finns för många lekplatser i förhållande
till antalet boende barn i Glommen.
Styrelsens förslag är därför att, efter hand som lekredskapen tjänat ut på Fyrvägens
lekplats, plocka bort dessa och inte ersätta dem. På sikt kommer området att återställas till grönområde.
Vägunderhåll
Föreningens asfalterade vägnät är gammalt och kräver årligen mycket underhåll. I
vägnätet ingår även fyra grusvägar som kräver årligt underhåll.
Styrelsens förslag för de närmaste tre åren är, att utöver årligt underhåll:
2020 asfaltera Larsa väg utmed fastigheterna 7 A och 7 B
2021 asfaltera Limhallavägen mellan Bengt Augusta väg och Severinsa väg
2022 asfaltera Sammels väg, östra delen
Ovanstående plan för asfaltering förutsätter bidrag från kommunen om den skall
kunna genomföras i planerad takt.
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Förslag till utdebitering
Finansiering av asfaltering måste delvis ske av medlemmarna, då tillgången på medel från kommunen för vägunderhåll även fortsatt är mycket begränsad.
En annan osäkerhetsfaktor är snöröjning och sandning, där föreningen får stå för
10 % av kostnaderna, vilket en normal vinter kan ge stora belopp.
Lekplatserna kräver fortsatt underhåll som måste betalas av föreningens medlemmar.
Styrelsens förslag till utdebitering 2020 är 200 kr per andel, alltså oförändrad.

Förslag till nya stadgar
Nuvarande stadgar antogs 2009.
Styrelsen hade till årsmötet 2019 tagit fram ett förslag till nya stadgar, anpassade
till nutid och efter Lantmäteriets normalstadgar. Den mest påtagliga ändringen i förslaget var att bortre gränsen för årsmöte flyttas en månad framåt (till 31 mars) för
att undvika kollision med februarilovet samt att antalet styrelsemedlemmar görs
mer flexibelt. Förslaget innebar också att rollen som suppleant försvinner – alla blir
ordinarie ledamöter (en anpassning till hur det i praktiken fungerat i många år).
På årsmötet 2019 antogs de nya stadgarna. Trots att vi följt REV’s rekommendationer och utgått från Lantmäteriets normalstadgar när vi skrev förslaget underkändes detta på ett antal punkter av Lantmäteriet när det skulle registreras.
Styrelsen har därför omarbetat förslaget enligt Lantmäteriets rekommendationer.
Förslaget kommer att föredras på årsmötet 2020.
Förslaget finns att läsa på föreningens hemsida under menyn ”Stadgar”:
www.glommensvag.se
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