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§l Årsmötet inleddes med att ordföranden Sten-Ingvar Nilsson hälsade alla
hjärtligt välkomna och därefter förklarade han årsmötet öppnat.

§2 Dagordningen föredrogs och godkändes av årsmötet.

§3 Till att leda årsmötesförhandlingarna utsåg årsmötet:
a) Mötesordförande Sten-Ingvar Nilsson
b) Mötessekreterare John Selander
c) Protokolljusterare jämte rösträknare Niklas Andersson och Karl Erik

Gustafsson

§4 Årsmötet godkände att kallelsen till årsmötet skett i behörig tid och
ordning.

§5 Verksamhetsberättelsen föredrogs för årsmötet.
Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

§6 Den ekonomiska berättelse~ "RESULTATRAPPORT 2008-05-01- 2009-04-30",
föredrogs för årsmötet av kassör Stig-Arne Någård. Han riktade ett tack till
medlemmen Claes Danielsson för dennes hjälp då Axelia Vägförening fick
ett förmånligt lån i Nordea i samband med asfalteringsarbetena hösten
2007.

Årsmötet beslöt att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till
handlingarna.

§7 Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Nils-Åke Andersson.
Enligt revisionsberättelsen föreslår revisorerna att årsmötet beslutar om
ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§8 Årsmötet beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen.

§9 Årsmötet beslöt att arvoden för styrelse och revisorer skall vara oförändrat
12.750 kronor för verksamhetsåret 2009-2010, fördelat på 11.750 kronor
till styrelsen och 1000 kronor till revisorerna.
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§IO Kassör Stig-Arne Någård föredrog styrelsens budgetförslag för
verksamhetsåret 2009-2010.

Årsmötet beslöt att godkänna budgeten för 2009-20 lO.

2(4)

d) Revisor 2 år:
e) Revisorssuppleant 2 år:
t) Valberedning l år:

§Il Ordföranden Sten-Ingvar Nilsson redogjorde översiktligt för
verksamhetsplanen. På sikt kommer styrelsen att genomföra hårdare
beskärning av sly i diken och vägkanter.

En medlem umJrade vilka vägar som inte är asfalterade och svaret är att
det enbart är Barrstigen som inte är asfalterad. Styrelsen har inte för
avsikt att föreslå någon asfaltering av denna väg. Däremot kommer några
lass med grus att läggas på Barrstigen under hösten.

§I2 Valberedningens sammankallande, Anna-Kristina Selander, föredrog
valberedningens förslag till nya funktionärer.
Valberedningen föreslog årsmötet att styrelseprotokollen skall skickas till
styrelsesuppleanterna vilket årsmötet också beslutade.

Årsmötet beslöt välja följande personer:
a) Ordförande 2 år: Sten-Ingvar Nilsson
b) Styrelseledamot 2 år: Sören Vall gren
c) Styrelsesuppleant l år: Hans Afzelius

Lennart Svensson
Klas Gustavsson

Dag Hultefors
Anna-Kristina Selander sammankallande
Sven Johansson
Per-Åke Persson

§13 En motion hade inkommit till årsmötet.
FÖRBÄTTRINGSÄTGÄRD FÖR ULLARPSVÄGEN

Bakgrund:
Det åker en hel del husbilar och bilar med husvagnar på illlarpsvägen och
det verkar som om den används som en genomfartsväg till campingen
(svårt att säga något om vanlig biltrafik). Det kanske inte är så konstigt
med tanke på att många använder GPS i dagens läge för att komma rätt.
Om GPS:n är inställd på "kortast väg" kommer den att guida besökarna
nedför Ullarpsvägen.
Motionen är undertecknad Per-Ola Rasmussen och Pernilla Rasmussen

illlarpsvägen 7.
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Yrkande:

Vi föreslår att man tar upp frågan om att sätta upp en kombination av
skyltar för att bli av med denna trafik. Det är inte helt lätt att mötas på
denna smala väg. Om man sätter upp "Fordonstrafik förbjuden" med en
tilläggsskylt "Gäller ej behöriga" samt får den registrerad hos Vägverket
kommer detta att medföra att kartoperatörerna kommer att uppdatera sina
GPS-kartor med denna information och således sluta att skicka bilar

denna väg. Skyltarna bör sättas upp vid alla tre infartsvägar till området.

Årsmötet beslöt att lägga motionen till handlingarna med motiveringen att
Axelia Vägförening skulle förlora statliga och kommunala bidrag ifall
åtgärderna enligt motionen genomfördes.

§14 Ledamoten Sören Vallgren redogjorde för hemsidan med adress
www.axeliavag.se. En medlem kommenterade att enbart fyra paragrafer
av stadgarna går att läsa. Styrelsen kommer omedelbart att utreda och
åtgärda detta.

§15 Justeringsmännen kommer att ta förslag på årsmötesprotokoll via email.

I och med att ordföranden är bortrest och inte har möjlighet att justera
årsmötesprotokollet, kommer detta inte att vara tillgängligt förrän i
början på augusti 2009.

Det justerade årsmötesprotokollet kommer att anslås på byalagets
anslagstavla och kommer att skickas ut via email till de medlemmar som
har uppgivit sin email-adress till styrelsen.

§16 Mer än hälften av medlemmarna har idag uppgett sin email-adress till
styrelsen. Detta innebär att portokostnaderna för föreningen har
halverats.

§17 Årsmötet uppdrog till styrelsen att kontakta Länsstyrelsen angående
staketet runt fastigheten Skällentorp 3:6.

Årsmötet uppdrog till styrelsen att kontakta Ulf Andersson i
organisationen UGGLARPS FRAMTID angående byggandet aven
rondell i korsningen Sallebergsvägen och Kustvägen.



AXELIA VÄGFÖRENING

Protokoll fört vid årsmötet 2009-07 -05

4(4)

§18 Ordförande Sten-Ingvar Nilsson tackade årsmötet för förtroendet och
förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
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John Selander

Justerat

Karl Erik Gustafsson
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