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§1 Årsmötet inleddes med att ordföranden Sten-Ingvar Nilsson hälsade alla
hjärtligt välkomna och beskrev lite vad som inträffat under det gångna
verksamhetsåret.

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 Eva Danielsson och

Sven Johansson

§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, "RESULTATRAPPORT 2011-05-01- 2012-04-
30", föredrogs för årsmötet av kassör Stig-Arne Någård.
Inga kommentarer fanns till den ekonomiska berättelsen.
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

§10

Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna föreslog årsmötet att det sammanlagda arvodet för styrelse och
revisorer höjs från 12 750 kronor till 15 000 kronor.

/11



AXELIA VÄGFÖRENING

Protokoll fört vid årsmötet 2012-07-08

2(4)

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag och beslutade
samtidigt att fördelningen av arvodet mellan styrelse och revisorer fastställs
i samråd mellan styrelsen och revisorerna.

§11 Ordföranden Sten-Ingvar Nilsson redogjorde för styrelsens förslag till
verksamhetsplan beskriven i kallelsen till årsmötet 2012 under avsnittet
"Till sist".

Diket längs Axelia utmed fastigheterna Skällentorp 3:6 och Skällentorp
3:84 kommer att fårdigställas.
Korsningen Ullarpsvägen och Mjöbergsvägen kommer att åtgärdas för
att förhindra uppkomst av svallis.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.

§12 Årsmötet beslutade att andelsavgiften skall vara oförändrad 110 kronor.
De oförändrade 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 2012-2013. I och med årsmötets beslut under §10 ovan
blir kostnadsfördelningen annorlunda.
Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för 2012-2013 med
ovanstående ändring.
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§14 Valberedningens sammankallande, Anna-Kristina Selander, föredrog
valberedningens förslag till nya funktionärer.
Årsmötet beslutade att välja följande personer:
a) Styrelseledamöter 2 år: John Selander, omval

Gunnar Rostedt, nyval
Bert-Ove Larsson, nyval

b) Styrelsesuppleant 1 år: Hans Afzelius, omval
Lennart Svensson, omval

c) Revisor 2 år: Staffan Nevby, nyval
d) Revisorssuppleant 2 år: Stig-Arne Någård, nyval
e) Valberedning 1 år: Anna-Kristina Selander sammankallande,

omval

Sven Johansson, omval
Per-Åke Persson, omval

§15 Sekreteraren John Selander föredrog för årsmötet problem med sen
betalning av årsavgiften under verksamhetsåret 2011-2012.
På förfallodagen 2011-08-31 saknades betalning för 32 fastigheter.
Sekreteraren och kassören fick under hösten skicka ut ett antal påminnelser
och kontakta respektive fastighetsägare.
Sista betalning inkom inte förrän den 2 november 2012.

Årsmötet beslutade om följande förfaringssätt:
l) 14 dagar efter årsavgiftens förfallodatum skickas påminnelse ut

med 14 dagars förfallotid.
2) Om årsavgiften då fortfarande inte är betald, skickas ny påminnelse

med omedelbar förfallodag och med en extra avgift på 100 kronor per
obetald fastighet.

3) Därefter kommer styrelsen att överlämna ärendet till kronofogden.

§16 Ordförande Sten-Ingvar Nilsson redogjorde för åtgärder angående sly längs
våra vägar. Styrelsen kommer att ta bort sly inom vägområdet.
Vägområdet utgör den belagda delen av vägen inklusive marken fram till
gränsen för respektive fastighet.
Årsmötet uppmanade respektive fastighetsägare att hjälpa till med att ta
bort sly längs sin fastighet.

§17 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
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§18 Styrelseledamoten Sören Vallgren redogjorde f6r Axelia Vägf6renings
hemsida.

Under året har ägandeskapet till hems idan övergått från skaparen av
hemsidan Michael Samuelsson till Axelia Vägf6rening.

Till hemsidan, www.axeliavag.se, finns en email-adress f6r att komma i
kontakt med styrelsen. Adressen är:
styrelsen@axeliavag.se

§19 Sekreteraren kommer att snarast skicka utkastet till årsmötesprotokoll, via
email, till justeringsmännen f6r granskning.

§20 Årsmötet beslutade att det justerade årsmötesprotokollet skall anslås på
Ugglarps byalags anslagstavla och på Axelia Vägf6renings hems ida
www.axeliavag.se samt att det skickas ut via email till de medlemmar som
har uppgivit sin email-adress till styrelsen.
Årsmötesprotokollet anslås senast den 8 augusti 2012.

§21 Årsmötet avtackade avgående Vice Ordf6rande Roland Samuelsson och
Kassör Stig-Arne Någård.
Som tack f6r deras f6rtjänstfulla insatser överlämnades var sitt grafiskt
blad.

Avtackningen avslutades med en varm applåd.

§22 OrdfOrande Sten-Ingvar Nilsson tackade årsmötet f6r visat f6rtroende f6r
styrelsen och f6rklarade årsmötet 2012 avslutat.

Vid protokollet

/J/J!I r~.L{~ll,--
John Selander

Mötesordf6rande Justerat
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Justerat


