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1 Mötets iippnandc och behöriga utlysånde

St\relscnsordlijfandc(BoLjungstföm)öppnadeiifsmötqsonrhijllsicrcbbesta,:tktockant5:t05aml
h:ilrade samlliga nårvarande vålkolrlta. Ffågan on ai$mö1ct hade ullvsls cnligL 1959 års slidgaf
liemföfdcs av ordf'öranden. l\4ötesdchacarne ansåg genon eckhmalion atl åfsmiilers utltsls slidgecnli.ql.
Dagordning och sårskilda uppgificf pfesenlerades lbfilöpandc neli hjåip a! pfojekto daior.
$2

Niin arolista

ör er lörcnirgsmedlcmmar och röstetal

Sarrliqa dehagandc andelsägafe erlijll rösr[ort med angilel rndelstal i den hiindc]sc ontrijstning clrlj-ql
ändelsrel skrlle krävas. Adressuppgiller och fullmakter konifollerades. De a årbele utlöfdes äv N{adanne
Ljungslröm (interirrskassiir)- ltignor Persson (andetsägarc) Oddrun Larssolr (an,:tel\ägarc) semt Brift
/\ndef sson (andclsägare sarnl rcvisorJ.
$.1

Fullmåktcr

To1ålt l7 iirllmäkter rcgislrerades och tolah lTav 50 flsrjghctcr !af fepfescntcmde pii mö!cl. Tanums
korrmun \orr andcls:igafe var inle feprcscnterad. I mötct deltog 23 - l7 (l{)txlt .10) mcdlemmar/ombud.

\4ariannc Ljungslriln beskrev prirrciperna fiir fullmakler cnligl 1959 års nadgår.
S ,l

Vål å\'mötesordlör|nde

N1ötcsdclagarna valde genoJn rcklamåtion siltende ordföl"nd€ Bo L]Lrngslfijm
$ 5 Vål ll.y sekretcrär€

Nlölerdeltagarna
$6

!!lde

rill Inölcls orlllörandc.

för mötet
gcnorn acklårnalion sittardc sekrelefare RLrlcer p€fssof rill nriitels sckfelefäre.

Val av iusleringsmän Iijr mötet

Miilesdellagerna \,e!de OlofKarsberg och Hans La|Sson solr rösträknlre och
iustefirgsmån.
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stvrelsen angående Lantmäteriets lörrättning

Rutger Persson (sckretefarc) salnmånfatmnde lanimåteriproccssen. Orsakcn lill aft lijrältningef öppnats
rcdovisadcs drs. ett lclaktilit undefläg för ber:ikning a! kostradsdebirefing föf Killebåcks liigfiirening.
L.'nnnitericrs rjirslagsprocess rcdo\'isadcs inkrusivc del senaslc on en E % ulLlebiterins föf hera vägcn
inklLrsive bron lin Killcbäcks väglijrenjng. Set f mcddt.rrlearrKi th-rctsrigitrcrinJrcLLrinsrvrelqei
_
uppdfag atl acceplera en 5 % ig konnadsberäkning 1ör vägslitage (bron undartagcn).
Petef Ldcn och OlolKafsberg fepresentcfanLle I-idcn\,:icen trcgärde ofdet sanit iiti 1å prcsenrcfa srna
s)rpunktcf pti f-örfäfi ingsproccssen samt elt nytt bcdknirgsfijrslag. Ordlöranden acccpterrde bcgäran.
Petef Fdin gjorde cn Pou,efPoint pfesenlalion genom vilken han l'öreslog att Killebäcks medlemmar
sklrlle bli mcdlemrnar i Känrpersvik [jgde vägsamtä igher och n]e and;rstår skrlle begåfas. sanrtidigl
skLLlle Killebäcks viigl-örcning kvarslä fijr art sköra Killcbäcks!ägcn uran to,rtnad iör deiägarna rr.an
Kårnpefsvik Ejgde vågsarrnilligher. Peref Edön hävdade rncd beståmdhcr alr dena ftifsler
fiirenkfar

'ar

Ln alLmän diskL$sion fiiljde.

S!'relscr lramfördc sin uppfärhing alt dcnna modcll nted stor sannolikher inle vrf acccptabel \arkcn ftir
Killebäcks Vä$öfening eller föf Lantmårcrier.
bordlades och bchandladcs s€näre Lndef ijvrlga fi.ågor.
^fcndel
! 8 Revisionsberättelse
Llri11 Andersson, rc!isor'ftamfördc le\'isionsbcräLlelsen och meddeladc alt bokföringen
korrekr fiird.
"ar
stlrclsens sekfclcrafe låsrc st)felsens kommenuler till revisionsberäilclsc i vilken ;kfeterare
mcdd€lade
alt Vigsarnliillighetcn erligr gällande lag tu sk) ldig afl beralå fäkningaf som år yngfe än l0 åf.
Vägsamlilllighetens balansriiknirg kommcf atl tinnas rillg:inglig på hensida fijf \,ägsämfä|igheten.
Lars Karlsson beeärde or.iet och ville veia den dagsaktuellr kassebehållnirgcn. Nl.lfjannc Ljunc\tfönt
(ilrteinrskassör) meddclade alt bchållningen urgör 88.755 S[K
S 9 St-vrelscns

ånsvarsliihet

bevillede genom acklamation sl\re]scn ansvårstiihel lijf det gångne verksamhelsiirei.

^rsnöLet
$ l0 Verksamhctstrerätrclse
SOlelsens sekrcrerare lästc vefksamhelsbefåttclsen öf verksamhetsårei 2009_1010. I befättelscn
li.rmlijrdcs atl sry'rclsen uppfanal \,:igundcrhållet som den väsenrliga lj.ålieställning€n tör
vägsamliilligheten. Arsmijresdclrasafna fi ar)liirde sin rack tlll sttfclsen fö,
nnif"r!"nd"
uno"r,,r"t

"t

cafgna årel.

"rn"r.
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iiudg€t och under}ållsplan

elseordliirande Bo Ljungslrdm presentcfade ett femlörslag till budgel och hendlingsplan lör rLl
genontöra nödv:indiga repafationsafbeten längs Hälsviksväqen och Llcmhardinas väg. Der r|gi\nr
bcloppet var 1.2 Nlkf. I förslaget skLLlle Bernhardinäs våg dikas. dräneras och gfusas. VänLlpl.Iren rid
slurct av Bernhardinas våg skulle iordningställas. ualsviksvägcn skulte entjgl önläger bcLäggas med n]
slityta (asfalt). Dräncring, dikning, bofiegande av blrskar, st). rråd !id vägen L[gjorde andra 1i]reslagna
ålg:ifder. I)cssul(nn bordc nrijtesplatser anlägges/gfusas på lålnpliga plalser l:ings väeen. Desse
nlöte-splatser är nöLi\ändiqa et'tersotn väger i princif varkcn haf eller komnref att ntöiliggöfä mötcn \af
51)

r

som helsr cflef liigen. Lnligt sllrclsens firslag skulre llcft ofr'erer införskrri$. sckfereuren me.ldelade
att vid cn onrlattandc nlb\ggnalion inom \ägområdcr är det \,iktigt an \,id b,,-ggnelionens börlat) viig€n äf
clL lirllgott skick sir atl det skull13 vefa enkell all qenomlöfa en inspektion dtir blgghcn.en enljgl
ånläge.ningslagcn har sk] ldighet ar dcls berala löf sliLage samr årer\tälta vägcn i uf\prungligl skick.
sekretcraren meddclade även ar anslurfilrgsavgiftcn iif n\tillkonmande fäslighelef kan bcräknas etler
gcniensalnhctsånl:iggningcns äktuclla !äfde och kassabehållning. Kämpcrsvik-Fjgdc Väglitrering
e
den I äugusli 2010 är 0 SIK fijr !ägen samr 88.755 SEK j kassa.

j

!ä

ajrdliirarden nrcddelade afi de rfmårknincar (TKi) ldn tiamliirl\ a! Trafikrerket mol bron kommcf
ätgärdas i auglrsli septcrnber och är rcdän besrällt Lill er koslrad av 1t.000 S[K.

alL

Ln nr!cket onrfåMnde diskussion töljde.
tJr denra disku;sion fratnkom gcnon Wendcl peLtersson alt Halsvjksvägen vilar på cll gediget
bergunderlag och i princip år i gort skick. Ihofvald S\,erdrup tiarnfiirde att en rägmä\rrre borde dnslälles
och at !ägunderhållel skulle sköta\ genonr upphandljng liiin små ftjfeLåg. eller cnskilda 50m kunLie
underhållalfcpafera vågcn pai en låg ambitionsni\ri. Harald wimän törcslog att våglrndcrhiill skrllc gitäs
och !ägcn )lbehåndlas i pfincip på slnnna säll som 1988.
Sekretcfafen liamlörde aft stvfclsen har cn sk)ldighcr all upprätlhålla en slandafrl på \,iilie. cnligL g:illandc
lagaroch_riktlinjersamranenbra'riglarendcllniefbanvärde.F-nårligLrrdebiteringcrrligrramföfsl.rcet
bordc sl:illas i sitt lörhållande lill läsrigherernas väfde.

illötel alourneradcs ör en kon paus.
Miitets åtc.rppegs och ololKarsberg begåfde ordet. Karsbefg fiaDrlörde all väpsanlfiillicnercn ooro€
hå1la en 1åg arnbitionsni!å va,:l gålldc un,:lerhållcl. LaN Karlsson tiamfördc arL d;t skullc vara sröscn nred
mcdcl liir:rft fiirsl iordnifpssläl1ä vägc1r och elier cr b!ggnation behijva rcpafera väeen igcn.
Afsmötei Lrlsåg en arbctsgrupp son inlludcranLje Lars Karls\on, T]rone Andefsson sLlmr Thor\eld
S!efdfup som skä ligga tfan er handlinlisplan töf vägens underhai| cnligl en låg arnbilionsnivå och diir
LrnLlerhället skå genonlöles av !må !:igentrcplenöref och fuivilliga kraftcf. Afbetsgnlpper ska inibrm€ra
stvrclsen vnn frcddelar andelsägåre om arbelsp en och kostnader/debherlng.
D:irmed avslos årsmötet \1,,-rclsens föNlag on en övcrgripände

s)r

på !ägurdcfhålle1.
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till stådgeändringår

ordförandcn liämtöfdc sL)felsens fiirslag rill slrdceänclri.ger. sorelscn hlde ansett ell det var nödliin.lisl
alt revidcfa de sladgaf som rnlagils vid extra miitet 2009. Oloi Kafsbcrg haf däriöf utafber,rt en rL\ tr

siadgcförslag. Ordföranden mcddelade at sl--fetsens fitrslag blggcr på åer underlag rill
idcradi ,L.r,1g.rr
som lranltagits av olol'Karsbcrg nren anpassars till LanLn:iieriets nrall liir sladgar nied 'er
förklafand€ tilltgg
Dclta fiir afi hålla huvudtcxten korlfaltad med lörklafande tcxt i komnrentarer alt \tudcE vid behov. Del
blif dcssul(un efklare liir stl rclser at ändr,l srädgarna anringen i hu!uLlte\te r cllcf i korrmcniåfema når så
behövs och sämarbclel med myndighelerna korrner med dor sannolilhel afi Lrndcrl:iLlås väsclrlliqt.

olofl(afsberg infornieradc on dl stvrclsen liängårt

hans fiirslag

on

5 rnedlcnmaf

i st!felscn och behållii

:l medlcrrniar plus cn sr.pp]eant enligt 1959 års stadgar. vidare hadc st]relsen bdrer kallelse rill å|snriiter
liån töreslegna.l veckof med kfa\ på nröte i lLrli rnimad lill l!å leckoN kellelsetid.

olof Kafsberg begärde att dcls str-retsens löNleg ri staclgåf samr det
förslagcl skulle lägga5 ut på hcmsidan/skickes till \a'1liea andelsligare och atl na'
gcnon e-post röslning eller bfev skullc lösta om \ ilkcl stadgetörslagsaherneliv nan skulle enla. Afsmöict
gå\' sl)relsen i uppdrag afi lölji lit.slagcl a! Otof Karsberg.
ska he 1\,å \eckor l fösta
cnlicl hul'lrdtalsprincipsr (en röst per änslutcr Iåstigheo. ^ndclsågema
En onåLtande diskussion följde och

a'

$

hol]om

llatrngrr

ll \'ål.lv nya styrelscmedlemmår
l. en ordinåri€ st-vrelscledamot
2. en suppleant

Valberedningens ordförende. OlofKaf\befg liainliirde l\,lerkus pregmark som ordinaric ledlmot och Lef\
Kerlsson sorr suppleilnr sotn ralberedningens öfsleg.
Inlia andra l'it sl.rg rill sl--r'elsenrcdlcrrrrar fiamtör.des.
valde Pfcgnrark och Karlsson gcnon rcklamation.

^rsnrölet
I semband mcd detta koln liacan orn st) relsens konsritution upp diir stlrclsen h:ivdar ell st:imrnan !äljel
perso er r konlnten.le stvfclse och afi si\rclsen i silt helhet konnituerar sig sitilv Se j959 å|S sradgaf
\j
och $4. Sekretcraren l:isle Lrpp \4 moment I tör stänman. Olof Kersb€fg hävdade rit st!.fclsen hadc fcl.

|

1,1 Val av revisoror
Ellefsom re!isor och fevisofssupplerfl blcv \,ålda på Nri :ir vjd 2009 å$ liNmöic lijrekom rngcl

l5 Vål av medlcmmår i ralberedning
Elterson\albercd ingensIncdlemmar(OlofKa|Sbergoch I\ rcne Andersson) \,af
2009 å|5 å6nritle förckom ingci lal å\ \'ålberedning

!Lrt

rv

$

tnkomna moti{}ner
Ordliiranden meddeladc e inca Dtolion€r hadc inlommii
S 16.
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frågor

Pctef I-dEn väckte frågan on årt stjrclsen skulle få i uppdrag att lill Lantmätcriet franrföra de1 lirrslag som
han lidigarc under mötct fedovisal och som var Llnderstöfi av OlolKarsbcrg_ båda reprcscnterande
Liden\'ålien. Ärsnrijlet bcslutade enligt löfslaget fftu pel€r ltdin.
Dårmcd avslog årsmölet l.antmäteriets 8 % beräkningsgrund fttr hela vägen inllusivc bron till ersäitning
lin slitagc från Killebäcks V:igförcning.
Lars Karlsson lremfirdc alt Välisamftllligheren borde ha en dcfinierad lassabehållning för otöfutsedda
Lrtgilief. En allmän disklrssion fijljde och man enades om a 3 x pdsbasbelopp ulgjorde en skälig summe.
Fn urdebitering cnligt denna princip acccplerades av årslnijtet.

Mafiannc Liungslröm lrånfijrde önskemålet om atl varje lastighel utser cr betelningsans\ xng per
lästighet fijr elt kunna llinskä adminislralionen vid belalning rill föreningen.
Stimman godk:inde ftjrslaget.
I\,1å annc LjLrneström fiamörde öns[en]äl

on aft i li11ämpliga tall kunna skicka ut fäktlrror

vr.r e-posr.

Stännnrn godkände fijrslagct.

Mafiannc Ljungström ftamtördc önskernål om

a1t verksamhelsåfet sklrllc slnkfoniseras m€d budgclåret.

j I niaj.

Deuä inncbäf alt det |va budgetårcr börjär I juni och slurar
Stämnan aodkände iörs1ålet.

Rulgef Persson ftamförde önslemål on ait andclsägåre mcd anslällnirgsbasend e postadfessef snarasl
ncddelar stvrclsen pri\'at c posradress efler.som slvfelsen inte llnner dei acccptabell .rtt skicka e-post till
törclag och ntyndigheter ('l anums Komnrun undantaget). St)rclsen konlakrar bcrörda dirckt
Slämman godkände fiif slaget.
$ 18 Mötcts avslutånde

lnllar årsmörcl avslutades franrt'iirdc Bo Ljungström srrrelscns och vågsamliillichetens tack till Aage
Niclsen som avgår ur styfclsen efter många års el bete i st\,rclsen. Bo Llungsltm tackadc även föf aila Lie
ffivilliga insatser som Aage Nielscn urliift för vägsrrnfållighelen. Marianne Ljungst6m iiverlåmnade en
mindre gåva

till

Aage Nielser

Ordlöranden avslurade mötet

kl

18.18
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Mötessckre|erare
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