
Fritidsområdet Västervall Ek förening, Västervall, Halmstad 

 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
fört vid möte med Fritidsområdet Västervalls medlemmar lördagen den 26 mars 2022, klockan 

14:00 på dansbanan, Västervall i Halmstad.  

Närvarande: Ca 120 personer. 

 

§ 1 Årsmötets öppnande. Parentation.  

 Ordförande Christer Bylander öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

Parentation hölls för de under de två senaste åren avlidna medlemmar. 

 

§ 2 Fastställande av årsmötets dagordning.  

 Mötet godkände förslaget till dagordningen. 

 

§ 3 Val av årsmötets ordförande att leda dagens förhandlingar.  

 Mötet valde sittande, Christer Bylander.  

 

§ 4 Val av årsmötets sekreterare 

 Mötet valde sittande, Vivianne Edlund.  

 

§ 5 Fastställande av röstlängd. 

 Efter att alla närvarande skrivit på röstlängden, fastställdes den av mötet.  

 

§ 6 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare. 

 Mötet valde Björn Lindström, stuga 182 och Christer Persson, stuga 151 till att 

justera dagens protokoll samt att vara rösträknare.  

 

 § 7             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 

revisionsberättelse 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. 

 

§ 8 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för 2021. 

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

verksamhetsberättelsen för 2021. 

 

§ 9 Godkännande av revisionsberättelsen för 2021.  

 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 förlust.  

Förlusten kommer att balanseras i ny räkning. 

 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.  

 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 



§ 13 Beslut om budget och fastställande av årsavgift för 2022.  

 Budgeten fanns att läsa i utskicket, som gjordes inför årsmötet. Mötet godkände budgeten 

för 2022 och därmed årsavgiften på 7.100 kr. De medlemmar som har gjort sin arbetsdag 

2021 får dra av 800 kr.   

 

§ 14 Beslut om en samlad ersättning till samtliga ledamöter, som därefter fördelas av 

styrelsen.  

 Den totala ersättningen på 76.000 kr är oförändrad från föregående år och fastställdes av 

mötet.  

 

§ 15 Val av föreningens ordförande på 2 år. Förslag: Omval av Christer Bylander, stuga 

142.   

 Mötet fastställde förslaget och valde Christer Bylander till ordförande på 2 år.  

 

§ 16 Val av föreningens sekreterare på 2 år. Förslag: Elisabeth Nilsson, stuga 99. Vivianne 

Edlund har avsagt sig omval. 

 Mötet fastställde förslaget och valde Elisabeth Nilsson till sekreterare på 2 år- 

 

§ 17 Val av styrelseledamot på 2 år. Förslag: Peter Strandberg, stuga 88. Helena Svensson 

har avsagt sig omval.  

 Liselott Nilsson, stuga 186 framförde ett förslag: Peter Carlsson stuga 188. Det blev 

röstning och majoriteten röstade för Peter Strandberg.  

 Mötet valde Peter Strandberg till ledamot på 2 år.  

 

§ 18 Val av styrelsesuppleant på 2 år.  Valberedningens förslag: Lennart Arvidsson, stuga 

73. Elisabeth Nilsson har gått upp som ledamot (sekreterare). Mötet valde Lennart 

Arvidsson till suppleant på 2 år.  

 

§ 19 Val av styrelsesuppleant på 2 år. Valberedningens förslag: Susanne Hansson, stuga 

37. Peter Strandberg har gått upp som ledamot 

Mötet valde Susanne Hansson, stuga 37 till suppleant på 2 år.  

 

§ 20 Val av revisor. Förslag: Real Revision & Redovisning, Anderstorp. 

Mötet beslutade att anlita denna firma. 

 

§ 21 Val av 2 ledamöter i valberedningen på 1 år.   

Varit Jan Tegnhammar och Lennart Arvidson. Jan Tegnhammar har avsagt sig omval och 

Lennart Arvidsson har gått in i styrelsen som suppleant. Förslag:  Nyval av Ulf Karlsson, 

stuga 50 och Bo Larsson, stuga 89. Mötet valde Ulf Karlsson och Bo Larsson till 

ledamöter i valberedningen på 1 år. 

 

§ 22 Inkomna motioner från medlemmarna. Åtta motioner är inkomna, se bilagor  

 Motion 1: Braskamin på Västervall. Årsmötet tog beslut om att säga NEJ till 

braskaminer på Västervall. 

 Motion 2: Elgrindar vid dansbanan. Medlemmarna röstade NEJ till elgrindar. 

 Motion 3: Hjärtstartare. Medlemmarna röstade JA till att skaffa hjärtstartare. Pernilla 

Virtanen, stuga 191, kan åta sig att sköta den. 

 Motion 4: Braskamin på Västervall. (samma som motion 1). Årsmötet tog beslut om att 

säga NEJ till braskaminer på Västervall. 

 Motion 5: Grindar på Västervall. Det röstades Nej till elgrindar, då återstod två 

alternativ:  

• Ta bort grinden/låt den stå öppen eller  



• Öppen dagtid året runt.  

Årsmötets beslut: Öppen dagtid året runt. 

 Motion 6: Dammigt på parkeringarna. Årsmötets beslut: Det är var och ens skyldighet 

att hålla gatan utanför sin tomt samt sin parkeringsplats fri från ogräs och hålor. 

Även salta när det behövs.   

 Motion 7: Streetracing på Sliparegatan. Det är en kommunal fråga och förhoppningsvis 

blir det bättre när Södra Infarten blir klar. 

 Motion 8: 1000:-lappen för vinterboende. Medlemmarna sa sitt, stundtals i hårda 

ordalag. Beslutades att fortsätta med 1000:-lappen för de som är folkbokförda på 

Västervall. 

 

§ 23 Övriga frågor 

 Festkommittén presenterade sommarprogrammet och vädjade om hjälp. Medlemmarna 

kunde teckna sig för tvåtimmarspass.  Den 15 maj hoppas man att listan är fullsatt. 

 Stuglotteri är ett nytt inslag, Köp en lott (numret på Din stuga) för 100 kr (swish) och 

Du är med i utlottningen om vinster till ett totalt värd av 15.000 kr. 

 Även lotter till varuspannar kan Du köpa för 20 kr/st. 4 spannar per ring lottas ut.  

Till kräft- och ljusfesten kan Du beställa en skaldjurstallrik för 300 kr. Antalet 

sittplatser är begränsat till 90 men det går även att beställa och ta med sig.  

 Lisa berättade om överenskommelsen med Halmstad Rör att de få parkera 5 bilar på 

vår gästparkering under vintern och under semesterveckorna 28, 29, 30 och 31 får vi 

parkera 10-15 bilar på deras parkering,   

 Det klagades på hålorna i gatorna. Ett ständigt problem. Mattias Olsson och Krister 

Nilsson lovade ta hand om det.  

 På fråga om vi fångat några råttor blev svaret nej. Missnöje uttrycktes med avtalet med 

Nomor. Medlemmarna tyckte att de blivit felinformerade när de röstade förra året. Vid 

sopcontainrarna har det setts många råttor så fällorna borde flyttas dit.  

Poängterades att det är viktigt att vi stänger luckorna på sopcontainrarna. 

 

 § 24 Årsmötets avslutning.  

Ordföranden förklarade mötet avslutat. Jan Tegnhammar, Helena Svensson och Vivianne 

Edlund avtackades med fina blommor.  

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

 

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

Vivianne Edlund Christer Bylander 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

Justeras:  Justeras: 

 

 

 

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

Björn Lindström Christer Persson 
 


