
Fritidsområdet Västervall Ek förening, Västervall, Halmstad 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
fört vid möte med Fritidsområdet Västervalls medlemmar lördagen den 16 mars 2019, klockan 

12:30 på Kalervos i Halmstad.  

Närvarande: Ca 130 personer. 

 

 

§ 1 Årsmötets öppnande. Parentation.  

 Ordförande Lena Petersson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

Parentation hölls för under året avlidna medlemmar. 

 

§ 2 Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning. 

 På fråga om mötet var utlyst i behörig ordning svarades ja. Kallelse tillsammans med 

verksamhetsberättelse, dagordning, budgetförslag och årsredovisning samt revisions-

berättelse hade skickats ut per e-mail till de stugägare, som har uppgivit att de vill ha 

information per e-mail och per brev till övriga medlemmar.  

 

§ 3 Fastställande av årsmötets dagordning.  

 Mötet godkände förslaget till dagordningen.  

 

§ 4 Val av årsmötets ordförande att leda dagens förhandlingar.  

 Mötet valde sittande, Lena Petersson.  

 

§ 5 Fastställande av röstlängd. 

 Närvarolistan godkändes som röstlängd.  

 

§ 6 Val av årsmötets sekreterare. 

 Mötet valde sittande, Vivianne Edlund.  

 

§ 7 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare. 

 Mötet valde Anders Karlsson, stuga 90 och Thommy Svensson, stuga 135 till att 

justera dagens protokoll samt att vara rösträknare.  

 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018. 

 Medlemmarna har fått den i utskicket tillsammans med kallelsen. Mötet fastställde 

verksamhetsberättelsen för 2018. 

 

§ 9 Revisionsberättelse.  

 Medlemmarna har fått den i utskicket tillsammans med kallelsen. Mötet godkände 

revisionsberättelsen.  

 

§ 10  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

 Mötet fastställde resultat- och balansräkningen.  

 

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst/förlust.  

Mötet beslutade att förlust kommer att balanseras i ny räkning. 

 

§ 12 Beslut om budget och fastställande av årsavgift för 2019. Budgeten fanns att läsa i 

utskicket, som gjordes inför årsmötet. Mötet godkände budgeten för 2019 och därmed 



årsavgiften 6.300 kr. Avgiften för arbetsdag, 500 kr, är inkluderad i årsavgiften och den 

kommer att betalas tillbaka i form av avdrag på årsavgiften 2020.  

 

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.  

 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

§ 14 Val av ordförande på 1 år, varit Lena Petersson, som avsagt sig omval. 

Valberedningens förslag: Christer Bylander, stuga 142. Mötet valde Christer Bylander 

till ordförande på 1 år.  

 

§ 15 Val av kassör på 2 år, varit Lisbeth Leandersson. Förslag: Omval. Mötet valde Lisbeth 

Leandersson till kassör på 2 år.  

 

§ 16 Val av styrelseledamot på 2 år, varit: Niklas Petersson, som avsagt sig omval. 

Valberedningens förslag: Thomas Solberg, stuga 97. Mötet valde Thomas Solberg till 

styrelseledamot på 2 år.  

 

§ 17 Val av styrelsesuppleant på 2 år, varit Mikael Magnusson, som avsagt sig omval 

Valberedningens förslag: Daniel Olin, stuga 67. Mötet valde Daniel Ohlin till 

styrelsesuppleant på 2 år. 

  

§ 18 Val av auktoriserad revisor. Förslag: Revisorsgruppen i Värnamo.  

Mötet beslutade att vi fortsätter med Revisorsgruppen i Värnamo. 

 

§ 19 Val av 2 ledamöter i valberedningen på 1 år, varit Jan Tegnhammar och Christer 

Bylander. Förslag: Omval av Jan Tegnhammar.. Mötet valde Jan Tegnhammar till 

ledamot i valberedningen på 1 år. Förhoppningsvis kan vi få in någon mer under året.   

 

§ 20 Inkomna motioner från medlemmarna. Det hade inkommit 2 motioner från 

medlemmar.  

Motion 2019:1:  

A-och B-grindarna 

Vi vill lyfta frågan om A- och B-grindarna ska vara låsta eller inte på området.  

 Ur personsäkerhetssynpunkt så anser vi att det inte är säkert med låsta grindar 

eftersom utryckningsfordon inte kommer in på området obehindrat. Det är inte alltid 

man har möjlighet att springa och öppna dem om man till exempel själv har larmat 

ambulans eller om någon är så allvarligt sjuk så man inte kan lämna dem.   

Visst finns det en kolv med en nyckel i till grindarna som utryckningsfordon kan 

komma åt, men då vill det till att de fått med sig nyckeln och att kolven inte rostat igen 

som den hade gjort förra sommaren. Brandmännen som då gjorde en koll på området 

fick hålla på en lång stund innan de fick upp kolven. Det vore fruktansvärt om ett liv 

inte går att rädda om det hänger på att grindarna är låsta och den extra tid det tar för att 

öppna dem, varje sekund är värdefull när ett liv hänger på en skör tråd.   

Vi föreslår att A- och B-grindarna tas bort året om, men övriga dörrar hålls låsta som 

tidigare.   

Vi tycker det är viktigare att rädda ett liv än att ha ett extra lås mot inbrott.   

Uffe & Caroline, stuga 50  

 

 

 

 

Styrelsens yttrande: 



Eftersom styrelsen fått problemställningen tidigare har vi utrett noggrant hur det förhåller 

sig med nycklar i ambulanserna.  Det framkom vid kommunikation med ansvarig inom 

Region Halland att ambulanserna inte har haft rätt nycklar till kolvarna på grindarna. Nu 

är det emellertid åtgärdat så att alla ambulanser har rätt nyckel med sig.  Om grindarna 

ska finnas (vara låsta eller ej) har varit uppe till omröstning flertalet gånger och slutat 

med beslut om att området ska vara låst dygnet runt under vintertid och låsas klockan 

22:00 sommartid. Ansvar för att detta åtföljs har medlemmarna. 

 

Styrelsens förslag: 

För att höra medlemmarnas åsikt ännu en gång om grindarnas vara eller icke vara, 

föreslår styrelsen att medlemmarna röstar om det på årsmötet. 

 

Årsmötets beslut: 

Det röstades: 10 JA-röster till öppna grindar.  

Majoriteten röstade för stängda grindar, alltså som tidigare, sommartid öppna till 

klockan 22:00 och vintertid stängda dygnet runt.   

  

Motion 2019:2:  

Beslut om avgift för uthyrning av stuga 

1. Vi, ägare till stuga Syrengatan 114, vill ta upp frågan om beslut om avgift 1000 

kronor vid uthyrning av stuga, beslutet togs på årsmötet 2018. 

Vi anser att det inte är rimligt att ta ut en avgift på 1000 kronor för uthyrning under en 

kort period under några sommarveckor. Det är veckor då ägaren till stugan, oftast, 

varit där själva och det innebär inte ökade kostnader för föreningen avseende 

vattenåtgång, sophämtning, vilket togs upp på årsmötet 2018. 

Vi vill att ny omröstning genomförs på årsmötet 2019. 

2. Om beslut tas att avgift 1000 kronor för uthyrning skall fortsätta vill vi att frågan 

om avgift för åretruntboende diskuteras, för rättvisans skull.  Ett åretruntboende 

innebär verkligen ökade kostnader för föreningens medlemmar pga ökad 

vattenförbrukning och kostnader för sophämtning. 

 

Göteborg 190207 

Lilian Jansson Syrengatan 114 Västervall 

  

Styrelsens yttrande:  

1. Årsmötet röstade om avgift för uthyrning 2018 men eftersom motion kommit in 

får medlemmarna rösta om det igen. 

2. Avgift för vinterboende har tillämpats några år men drogs tillbaka, eftersom 

föreningen tog beslutet om ett kollektivt ansvar från vinterboende angående tillsyn av 

området, handskottning och sandning samt återkoppling till utsedd ansvarig från 

styrelsen när gränsen för maskinskottning är nådd. Då sparar föreningen kostnad för 

tillsyn och ordning av området, handskottning och sandning. Om beslut tas att avgift 

för uthyrning ska fortsätta, diskuterar medlemmarna även om avgift för 

åretruntboende, eftersom motion inkommit om detta. 

 

Styrelsens förslag: 

1. Årsmötet röstar om inkommen motion. 

2. Om beslut att avgift på 1000 kr ska tas ut, diskuteras avgift för åretruntboende och 

årsmötet röstar om inkommen motion. 



Årsmötets beslut:  

1. Det röstades om att betala 1000 kr för uthyrning.  

Resultat: 53 JA-röster och 11 NEJ-röster. 

Det var mötets mening att de som hyr ut betalar 1000 kr extra i avgift per år. 

 

2. Det röstades om att åretruntboende ska betala 1000 kr extra per år.  

Resultat: 18 JA-röster, och 34 NEJ-röster. 

Det var mötets mening att åretruntboende ska inte betala något extra.  

 

§ 21 Fastställande av tidpunkt för årsmöte nästa år. Förslag: Lördagen den 14 mars 

2020, klockan 12:30. Mötet beslutade om föreslagen tidpunkt.  

 

§ 22 Övriga frågor.  

 Glädjande nog har vi fått en medlem som vill ta ansvar för festkommittén: Karina 

Jonsson, stuga 97. Hon kommer att kalla till ett upptaktsmöte i föreningslokalen. Håll 

utkik i gästboken.   

 

§ 23 Årsmötets avslutning. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. Hon kallad fram Niklas Petersson och Mikael Magnusson och de avtackades 

med blommor. Sist men inte minst var det dags att tacka Lena med en blomma för 

sina 9 år som ordförande i styrelsen. Applåder följde. 

 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

 

 

……………………                                                                ……………………… 

Vivianne Edlund Lena Petersson 

Sekreterare  Ordförande 

 

Justeras:  Justeras: 

 

 

 

 

……………………………….                            ……………………………. 

Anders Karlsson Thommy Svensson 


