
Kampersvik-Ejgde Vagsamfallighet

Protokoll extrainsatt stamma 140118

Narvarande. Lars och Birgitta Karlsson Tanums-Ejgde 2:2
Sven Palmersjo Tanums-Ejgde 2:15
Bjorn Tore Godal Tanums-Ejgde 2:21
Tyrone Andersson, samt Britt A med fullmakt, Tanums-Ejgde 2:35
Anders Westgren, samt Elizabeth W m fullmakt, Tanums-Ejgde 2:38
Morgan Ehn med fullmakt for EIsa Johansson Vik 1:18
Per och Eva Melin Vik 1:109
Patrik Wallstrom med fullmakt for Maria Smeder Nyqvist Tanums-Ejgde 1:8

Ytterligare fullmakter hade lamnats till styrelsen for: Agneta Karsberg Kamperod 1:14, Hakan
Thulin Tanums-Ejgde 1:6, Tomas Ehrencrona Tanums-Ejgde 2:42, 2:43 samt 2:4, Patrik
Lundin Tanums-Ejgde 2:9, Jan Lindstrorn och Karin Asemyr Tanums-Ejgde 2: 11

1. Motet oppnas och narvarande godkanner motets behoriga utlysande.

2. Godkandes dagordningen for stamman.

3. Till val av ordforande utsags sittande ordf. Lars Karlsson.

4. Till sekreterare valdes Birgitta Karlsson.

5. Till justeringsman valdes Patrik Wallstrom och Anders Westgren.

6. Stamman kom overens om rostning enligt huvudtalsmetoden.

7. Debiteringslangd.

En debiteringslangd har upprattats, vilket enligt Samfallighetslagen skall goras yid varje
utdebitering. Detta foreskrives ocksa i Vagsamfallighetens stadgar, saval nuvarande som de
gamla. En debiteringslangd ar ett krav for att fa assistans fran Kronofogdemyndigheten om
nagon inte betalar. Nagon sadan har ej tidigare upprattats sedan Vagsamfalligheten
ombildades 2008. Den nu upprattade debiteringslangden ar huvudanledningen till denna extra
stamma.

Debiteringslangden upptar total utdebitering, andelstal per fastighet, vad som beloper pa varje
fastighet, namn pa varje fastighets agare samt senaste datum for betalning till
Vagsamfalligheten,

Vi har redan pa ordinarie foreningsstamma i juli 2013 beslutat att totalt 115.000 kronor skall
utdebiteras under verksamhetsaret, Styrelsen har beslutat att senaste datum for betalning ar
2014-04-30.

Senaste andelstal enligt registrering hos Lantmateriet har anvants i debiteringslangden, Tva
fastigheter har fatt hogre andelstal j amfort, med situationen yid arsstamman i j uli 2013.
Anvandningssattet har andrats fran fritidsboende till helarsboende.



Derta registrerades hos Lantmateriet 2013-12-12. Darmed blir total a antalet andelar 1375 och
utdebiteringen per andel blir 83,64 kronor, d.v.s. nagot Iagre an vad som angavs yid ordinarie
foreningsstamman.

Debiteringslangden med datum 2014-01-10 fanns framlagd och tillganglig pa motet och alla
narvarande kunde ta del av den information som berorde denne. Det meddelades art den
fortsattningsvis finns tillganglig for paseende hos ordforanden Lars Karlsson, Ejgde Gard, Pa
hemsidan finns ett utdrag som for varje fastighet upptar fastighetsbeteckning, andelstal och
belopp art betala.

Enligt lagen aligger det var och en art halla sig informerad om inbetalningsdata. Nagra
fakturor kravs ej. Trots derta kommer fakturor art sandas ut som en service, men det
papekades art om nagon havdar art faktura ej mortagits, ar detta inget skal art ej betala.
Forsening belastas med 200 kronor enligt tidigare stammobeslut (2012). Inga bankkostnader
ska belasta foreningen, vilket ar viktigt art beakta for personer som betalar fran utlandet.

8.Stadgeandring.
Forslag fran styrelsen om andring av stadgama gallande §5 om antalet styrelseledamoter,
ordinarie och suppleanter.
Nuvarande skrivning:
§5 Styrelse, sate, sammansattning.
For foreningen skall finnas en styrelse med sate iTanums kommun.
Styrelsen skall besta av tre ledamoter och tre suppleanter. Dessa far inte vara underariga eller
ha forvaltare.

Ny fOreslagen skrivning:
§ 5 Styrelse, sate, sammansattning.
"For foreningen skallfinnas en styrelse med sate i Tanums kommun. Styrelsen skall besta
av Ire-sex ledainoter och en-tre suppleanter. Dessa far inte vara underariga eller ha
forvaltare. Antal personer for aktuellt verksamhetsar beslutas av foreningsstamman. "

Stamman godkande styrelsens f6rslag till stadgeandring,
Denna stadgeandring kraver ytterligare ett be slut pa en foljande ordinarie stamma for art trada
ikraft.

9. Ovriga fragor och information (inga beslut kan tas i sadana)
Information fran ordforanden om ny belaggning upp till Paradishojden bekostat av
exploatoren.Vagforeningen har bidragit med belaggning till infarter pa sidovagar,
Informeras aven om laget nar det gall er ny bro. Pengar for derta har sokts fran Trafikverket
men kan inte fas fore 2015. Kvarstar alltsa fragor om nar, hur och av vem bron ska atgardas.
Lansstyrelsen har sagt nej till art permanenta den provisoriska bron som finns idag.
Ordforande informerar ocksa om Tanums kommuns kommande gravarbeten for ny
avloppsledning och pumpstation som kommer art berora Halsviksvagen.
10. Motet avslutas
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