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§1 Årsmötet inleddes med att ordföranden Sten-Ingvar Nilsson hälsade alla
hjärtligt välkomna.
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 Rolf-Krister Bergström och

Gunnar Rostedt

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

§5 Röstlängden fastställdes i enlighet med närvarolistan.

§6 Verksamhetsberättelsen föredrogs för årsmötet. Inga kommentarer fanns
till verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

§7 Den ekonomiska berättelsen, "RESULTATRAPPORT2010-05-01-2011-04-

30", föredrogs för årsmötet av kassör Stig-Arne Någård. Inga kommentarer
fanns till den ekonomiska berättelsen.
Årsmötet framförde sitt tack till medlemmen Claes Danielsson för hans

medverkan till att Axelia Vägförening har ett lån i Nordea med bra villkor.
Årsmötet framförde även sitt tack till medlemmen Tore Karlsson för hans

medverkan under vinterns snöröjning.
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den
till handlingarna.

§8 Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Klas Gustavsson.
Enligt revisionsberättelsen föreslår revisorerna att årsmötet beslutar om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
Årsmötet beslutade att fastställa räkenskaperna.

§9 Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen.
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§1O Årsmötet beslutade att arvodena för styrelse och revisorer skall vara
oförändrat 12 750 kronor för verksamhetsåret 2011-2012, fördelat
på 11 750 kronor till styrelsen och 1000 kronor till revisorerna.

§11 Ordföranden Sten-Ingvar Nilsson redogjorde för styrelsens förslag till
verksamhetsplan beskriven i kallelsen till årsmötet 2011 under avsnittet
"Till sist".

Åtgärderna vid Y-korsningen mellan Ullarpsvägen och Klippstigen är
utförda.

Snöröjningen de senaste två åren har varit betydligt dyrare än beräknat
och kommer detta att fortsätta fmns risk att Axelia Vägförening inte kan
amortera lånet till Nordea med det belopp som Vägföreningen har lovat.
För att samtidigt kunna upprätthålla nivån på vägskötsel anser styrelsen
att medlemsavgiften behöver höjas. Se §12 nedan.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.

§12 Med beaktande av §11 ovan beslutade årsmötet att godkänna styrelsens
förslag till att höjning av andelsavgiften från 100 till Il O kronor.
De nya årsavgifterna blir då:
Obebyggd tomt 330 kronor
Fritidshus 660 kronor
Permanentboende 1100 kronor

Hyresfastighet 1540 kronor
Kommersiell fastighet 2200 kronor

§13 Kassör Stig-Arne Någård föredrog styrelsens budgetförslag för
verksamhetsåret 2011-2012 och meddelade samtidigt att Axe1ia
Vägförening fått ett extra bidrag från Trafikverket på 4134 kronor.
Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för 2011-2012.
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§14 Valberedningens sammankallande, Anna-Kristina Selander, föredrog
valberedningens fOrslag till nya funktionärer.
Årsmötet beslutade att välja följande personer:
a) Ordförande 2 år: Sten-Ingvar Nilsson, omval
b) Styrelseledamot 2 år: Sören Vallgren, omval
c) Styrelsesuppleant 1 år: Hans Afzelius, omval

Lennart Svensson, omval
d) Revisor 2 år: Klas Gustavsson, omval
e) Revisorssuppleant 2 år: Erik Eriksson, nyval
f) Valberedning 1 år; Anna-Kristina Selander sammankallande,

omval
Sven Johansson, omval
Per-Åke Persson, omval

§15 Sekreteraren John Selander föredrog för årsmötet att vissa problem med
betalning av årsavgiften uppkommit i samband med ägarbyte av fastigheter
under verksamhetsåret 2010-2011.

Årsmötet beslutade att det är ägaren till fastigheten vid ingången till
verksamhetsåret, alltså 1 maj, som är ansvarig för betalningen av
medlemsavgiften.

§16 Årsmötet beslutade att det sly och de grenar, som blivit kvar längs
respektive fastighet mot vägarna efter att styrelsen i Axelia Vägförening
låtit utrora röjning, skall tas bort av respektive fastighetsägare.

§17 Årsmötet beslutade att fastighetsägaren är ansvarig för borttagning av sly
och grenar upp till 4,2 meter. Detta gäller växtligheten som växer på
respektive tomt och hänger ut över vägen.

§18 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§19 Skaparen av Axelia Vägförenings hemsida Michael Samuelsson var
närvarande på årsmötet. Axelia Vägrorening framförde sitt stora tack för
hans insatser.

Till hemsidan, ~n_'_~_"~_" __"_'_"'~ __'_.'.' fmns en email-adress för att komma i
kontakt med styrelsen. Adressen är:

§20 Sekreteraren kommer att snarast skicka utkastet till årsmötesprotokoll, via
email, till justeringsmännen för granskning.
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§21 Årsmötet beslutade att det justerade årsmötesprotokollet skall anslås på
Ugglarps byalags anslagstavla och på Axelia Vägforenings hems ida

samt att det skickas ut via email till de medlemmar som

har uppgivit sin email-adress till styrelsen.
Årsmötesprotokollet anslås senast den 1 augusti 2011.

§22 Årsmötet beslutade att vägarna inom Axelia Vägforening är avsedda for en
belastning av högst 25 ton.

Årsmötet beslutade vidare att en fastighetsägare är ersättningsansvarig mot
Axelia Vägforening for de skador på vägarna som uppkommer med
anledning av transporter till fastigheten. Exempel på detta är körning med
entreprenadmaskiner.

Kontakta gärna styrelsen i samband med ombyggnad som rör anslutning
mot vägen och/eller dagvatten.

I samband med forslaget till ny detaljplan kallad "Detaljplan 1:74 m fl"
informerade styrelsen att den anser att dagvatten är inget som Axelia
Vägforening vill ansvara for. Detta har styrelsen framfort vid flera tillfällen
till Falkenbergs kommun. Styrelsen har också vid dessa tillfällen framfort
att man forutsätter att vägarna återställs efter eventuell byggnation.

Ordforande Sten-Ingvar Nilsson redogjorde for de egendomliga
konsekvenser avstängningen av Lövängsvägen medfort. Ambulans och
Räddningstjänst tror fortfarande att infart till Lövängsvägen är möjlig
norrifrån via Ugglarp s Camping. Axelia Vägforening har påtalat detta vid
de kontakter foreningens styrelse har haft med Falkenbergs kommun.

På fråga från en mötesdeltagare angående styrelsens åsikt om vägarnas
bredd inom Axelia VägfOrening, svarade ordforanden Sten-Ingvar Nilsson
att inga åtgärder är planerade.
Däremot har ägaren till Ugglarps Camping lovat att se till att en
hänvisningsskylt sätts upp på Kustvägen vid Ullarpsvägen korsning med
denna. På skylten skall finnas en text som anvisar vägen till campingen via
Sallebergsvägen.
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§23 Ordförande Sten-Ingvar Nilsson tackade årsmötet för visat förtroende
och tOrklarade årsmötet 2011 avslutat.

Vid protokollet

John Selander

Mötesordförande, " Justerat
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Justerat

Gunnar Rostedt


