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PROTOKOLL Fbrt vid arsstamma 2021-0331 med baljan kl 19 nu

MlK $ klubblokal Ångevlllan, Svanesund

Narvarolista finns sont inlaga trll erlglnalel.

51 Mötets övnnande
lngegerd carlsson halsade alla Valkomna och eoonade arsst'arnman.

sz frugan om mötet lur utlysts aa ritt sätt
Årsstarnrnan anser att utlysande om arsrnotethar skett på rätt satt

;; Fluslållznde av rusning-1
Rostlangden fastnande; (11124 msmevattlgade.

ga Gadkinnande av dagordningen
Årsmotet beslutade om godkannande av loreslagen dagordning.

55 VII av omfamna: och sekreterare lör mötet
lngegerd Carlssun valdes till ordlnrande ach charlotte Jahansson valdes som sekreterare ldr årsstamman.

56 val av två Justeringsmän. tillika rösträknare
kalle Samuelsson och Blom Dramsvlk valdes till lusterare tillika rdstr'aknare for arsslamman

57 styrelsensverksamhetstaerittelsesamt tesulut- och bllauslåkrlln:
Styrelsens verksamhetsberattelse lastes upp av lngegerd Cavlsscn
Resultalr och balansräkningen redoginrdes lar av Nina Anyal.
Arsstarnrnangndkande båda och beslutade anlägga verksamhetsoerattelse samt lesultatr DU!

balanslaknlngllll handlingarna. '

se Revisorernas neranelse saint frågan om ansvarslrlnetför styrelsen
nevrsronsberattelsen lastas upp av Elval Olsson och godkdndes av arsstarnrnan
Åvsslammanbeslutade att bevilja styrelsen ansvarslnnetlor det gångna aret

59 Bulut om arvoden till styrelse och revlsmet
Styrelsen lorslag till arvode ldr styrelsen 2022 var att det skall vara old ndrat.
Arsstarnman godkonde att arvodet ldr styrelse kvarstår.

Styrelsen lorslag till arvade ldr revisorer ldr 2021 var att det skall vara nl'olandrat
Årsstamman godkonde att arvodet for revisorer kvarstår.

gm Styrelseluvarsla; om stadgeändrlnl samt åtgärder att möras eller påharjas under irbmålet

stadgeandnng

Drivande Iaklurer bakom uppdateringen av stadgarna var Vrams! 'lekihilitet I hur kummunlkatlnn kan ska

(nu avan elektromskt), uppdatering av daguldnlng infor arsstamman lavsaknad av viktlga punkter) samt
larenklrng/rortyallgande av tam :ramst koolorat llån tantmatenels mall lor namalsmdgur/ol
SamIn/Vl'ghetsforenlngm

Årsstarnnranqddkonde de nmskrlvrla stadgarna så som lorslaget har framlagts. få ”MPa/(_
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Åtgarder att utföras eller gabor as under arbetsam

1, G = skulans mark

ardforande inlprrnerade kort pni planen kommunen har lar tarmen där gamla skolan leg Man vill bvgxa en
generarionsplars. som delvis ar llvttaar vid ett eventuellt bygge av en sppnhall i amradet. Här skall nnnas
lrludsmulligheler ldr gammal som var ung Vagtpreningen 'ar »nfprstådd » att nm skatsel nm detta tanks skall
Ingå ! iorenlngen så skall en lorrattmng lorsr genomlnras om en dlskusslun startas hur den extra kastnad
det kommer att lnnebara i underhåll sakerstalls.

2. Underhåll vagar

P.g.a. att mp och halkbekämpning lule kunde utlpras på en tillfredsstallande sätt på Rädsvagen så fick

styrelsen göra en pmpripritenng om urlpra amgaende underhåll på denna vag isullet for den planerade
Ekvagen. Beställnmgrar arbere på Ekvägen har flyttats till nu nch sa lart PEAB anser det vara mojligt så

kammer arbetet att påbcqas.

En lråg ' kom från lasrlghers'agare ppende längs den idag karta grusvagen mellan Ekvagen och

Gångvageri om den Ingår » det knmrnande Ekvågens underhållsarbue.Det ar på mötet pklan pni den
ingår ilprenmgens ansvar men om så, sa ar det lämpligtatt underspka pm mdjligheten att inkludera
den » detta arbete da PEAB befinner sig » nmrådet. Drdlounde ur denna fråga vidare iszmhandmed
de d»skvssipner spm år närståendemed PEAB pch återkoppla frågeställaren.

;. inventering skyltar

En rnventermg av skyltar nar gens om resultatet ar att det ar manga skvkzr som ar . behov av att bytas ut
eller tvättas, samt att dess stulpar rätas UDD— Skyltar innebar en star kostnad, men kommer att bytasml
den takt det ar mojligt med avseende på andra underhållskusmzder.

lnfprmation inkom från narvarande en kprnmunen åberopats art införa pzrkerlngsförhud på

vändplauer psn att aven sådana skyltar kan komma behövas kapas In.

A Uppmaning

Drdfarande uppmanade medlemmar att använda sig av (meningens t»ems»da Ihr informanon an» pågående
aktiviteter mzh anvanda mailadressen för att skicka in häger och intermera pm åtgärder spm believer
tillsyn spm uppkpninier mellan pes-ktningarna spm gnrs Valle år.

Sammaniattnmg av argarder sum planeras att utlpras under året så beslutade årsstämman att styrelsen
dtgaraar det underhall snnn framlagts.

511 Styrelsens förslag till uulfw u(ll inkamstsm debiteringlsngd
For att muta framtida srorre undernäll på hela vårt vagnat och de ökade kostnaderna lör underhåll foreslng
styrelsen en hold avgift med 50 kr per andel från uLh med 2023 Priser plu darmed 500 kr per andel.

Årsstaniman bes/urude att vika avgiften enligt forslag med 50 kr/andel.

Debitermgslzngpen var framlagd ror gransknmg under årsstämman,
[ZS #få
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Centmla Svanesunds Vagfareuingw srda a_av;
Val av styrelse, rwlsolerszmtvalbered '

christina alrarh aresenterade valberednlrlgerls forslag sum årsstämman bas!-nude ari godta enligt nedan

A , val av ordfurande
Ordförande for 1 år Ingegerd carlsson (omval)

B - val av dvrlga styrelseledamorer
Ledamot for 1 år Charlmelnhanisnu (omval)
ledarna: for 2 är Henrik Engberg (tidigare suuuleant)

Ledamorer med 1 ål kvarNlna Anyal samt Linus Strandmark

C . Val av styrelsesuppleanter
suppleant for 2 år ((val Olsson (omval)
Nararrng. na Henrlk antog en Iedamolposl sa kvarstad faktum att både Elver och Manln har 1 är
kvar, E'lvor (lllflägades darlur om han kunde anta en period på 2 år ldr att la till en fdrsklumlng av
mandatperioderna Eivur accemerad: iarfrågan, därav denna markerlng l nrotokcllet sam ”omval"

Suppleant med t år kvarManln kallerialt

u , Val av revlsarer lamte sunnleanter
kavrsarmed i arcarina Hasselgren
nevrsarssuaaleant med 1 år kvar kann Gustavssan

E , Val av valberednlng
Tlll valbarednlngen valdes slttande cnristlna airatn, lorgen Grindslo och karin olsson

inkomna ärenden utlt mmlnnel

1. Gång - om rykelvag Radsvagen

Kummunen nar lnkammlrmed en motion art lor 1,2mkr bredda Radsvagens beflmliga trottoar , från
Farlevagen rlll befmtlig skalas pavkerlng— rlll gång— och cykelvag Fdremngen ställer sig mycket positlva till
atgarder sam varstarker sakerneren för gång om cykellraflkanter, men styrelsen föreslår dock att
återremmera matlanen icl vidare behandllng och utredning om det inte hnns mer lampllga alternat
det sam nu loreslaglts. Åkernallv som anvandmng av ga skalans tamt uch befintlig gangvagwa den till
skalan bar studeras orn undersökas samt nayisa lntegratiun med det arbete sum a'mnas gblzs på 523
skalans tamt liniormeradas l 510, ”gemensamhenplils”)

n

Årsstämman rastademiner/iq: den al/oll sryrelsenr iarslag att avslå och återremmera mationen. sarn skal

ange att farenmgen s(aller slg positiv till argaraar som ferstarker saken-eten for gång om rykelrrailkanrer,
man att föreslaget alternativ kraverynerllgarebehandllng och aven avspegla ulrednlng'l samrad med
Planen lar ga skolans mark

2. kallvagans vattendrag

Styrelsen nar uch kommer att iansa'na envls veckovis kontakt med olika ansvarlga på kommunen för att få
prioriteu de frågor som styrelsen har i uppdrag att bedrlva och påtalar de orimliga responstidel vr upplever

%fäåe/Ä
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iiiera arenden. Motionenmu om atg rder lor ' t vid kailvagen dar träd och siy uåverkar mark och
vattenfiode år ett sådant och aven fast det ar inforstart att det faller på kommunen har ingen åtgard iittbns
och prori ar att nar nytt skyfall kommer blir situationen akut

En kommentar om mbilighet att ett rorsra steg kan vara att satta ett galler ; befintlig kolven lor att
lorhindra att stora grenar Fastnar langre ned i roren skall iniörstås att det aven kraver skötsel. vid
stora ansamlingar av organiskt materiai i sådant galler och i samband med skyfall har det i stallet lett
tili oversvainningar på narliggande tomter. Forsiag har dar varit uppe att nrvåmatare och m'ciilighet
att brandkar kan rycka iir och rensa kan vara en losning, men inga konkreta tresiut nnns

;. kolning avomrade vid tennisbanorna

information från medlem att roining av området vid tennisbanorna, motion fran 2021, har påbörjats men
inte avslutats Styrelsen har dock lagt denna motion till handlingarna då detta ansvar har antagits av SGIF

och man larvanda sig dit med lragor och påtryckningar att slutföra uppgift.

4. ankrn/h pa samhallets va'gnat

Årsstämman informerades att ny hastighetsbegransnlng l samhallet ar planerat att bh 40 km/h. arust
kommun, i likhet med andra kommuner, arbetar med att sänka hastighetsgränser i tattbehyggda omraden
dar motorfordon och oskyddade trafikanter ofta lnleragevah När detta kommer att ske itid ar dock inte
aviserat an

Övrila trälar

1, plantering av blommor i samhallet

önskemål från nervarande att plantera mer påsklillaaruridlat i samhället och att oro/nar oianeringargirrs så

skall man försaka ta oiomning under hela sommaroerloden. Foreningen Svanesund informerade, via Gunnel
Samuelsson, att på årsmotet 1022 så lantis Orust kommuns trddgärdsarkitekt med (Susannei och
Svanesund kommer att få iokar som sattes ut id planteringari samhallet [skdtsel av Foreningen
Svanesund). l dvrigt så tar vagforeriingens styrelse onskemalen for beaktande i kommande planeringar av
underhåll av grönområden.

z. Ekar vid Adlers vag

Det slår 3 stora ekar pa vagtoreningens omrade som onskas tas ned da de er idaligt skick. Arendet ar
skickattiil kommunens ansvarige som lovat ta ned det som behbvs, men som tidigare påtalats så ar det ont
om resurser och det ar svart att ia prioritet på listan om det inte ar akuta uppgilter Styrelsen kommer
lortsett stota på kommunen tilis detta uppdrag kommer iitl'uras. liksom andra oppna avenden.

3 Fmblem med terrangoarkeringar och oottenfa'rg från bl!

Fastighetsägare pa Nordhagsvagen upplever problem med parkeringar pa vandpiatser samt terra'ng. som

tidigare aviserats så kan kommunen komma inlora parkeringsforbud på vändplats. aotlallning omhesiarlsda

via kommunen och inte av vagloreningen. Upbratthailande av som inte ar lorrattad som stig rar fortsatt
underhållas iran privat initiativ och kan inte ingå iforeningens ansvar oottenavskrap Från båt 'ar anmavt

som milj brott av medlem och bor då behandlas av miljoansvariga på kommunen styrelsen planerar

#53 än
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åtgärdsplan lar alla skyltar ach am avsaknad av skvltar kommer lnkbn att göras (som lntnrmerats l gm
under punkt 3,|

4, Gång'och cvkelvag genom Svanesund samhalle

Frågan lnkom om nar gång den cvkelvag som kommunen har anvlsal lllara ar knmmev att påbduas. detta
ar en samarbetemellan vagverket och kommunen som ansvarar var bl.a rancvagen och vägen nu Varekll
ocn vagfdrenlngen nar lwarr lngen mer informztlnn om detta Frågan får vandas till kommunen.

515 Beslut om nd och platsllsr prutakolliusterlnl samt där protokollet hålles tlll|än| in lar medlemmarna
Protokollet justeras före den 14 aarll 2022 och anslås darefrerpa srrandens anslagstavla, på biblluteket
samr på vagfarenlngens hemslda

915 Mötets avslutande
ordlmande tackade inr vlsat Intresse och avslutade mulet.

l samband med meters avslutande avtackades Elvor olsson och lelas Nygren med blomma och ovatlcuer.
Elvnr har under många år vant vartdnrarflrgakasscrucll lnlarmanonscemral. ln har dock larmanenm na
Elvar kvar sam suppleant och det ar vi tacksamma för så kunskaper från alla år kan gradvts tas uuu av nya
styrelsemedlemmar.
Niklas nar underA år tlanstmdrt som ledamot u(h sedermera sekreterare och vr ar glada tacksamma ldr
denn satsl

Svanesund den 31 mars 2022

charlotte Jahanssun
Mötets sekreterare

%&Ingesem carlssdn
Motets drdfdrande

kalle Samuelssun aldrn uramsvlk
Juslerlngsman lvstenngsman


