Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte
med Ljunghusens Vägförening den 9 Maj 2017
Styrelsemötet genomfördes på Elvabovägen 1 den 9 Maj 2017.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade samtliga, tidigare och nya styrelseledamöter välkomna
och förklarade mötet öppnat. Mötet utsåg Anna Stjärnkvist som sekreterare
vid mötet och Henrik Thorsell att justera protokollet för mötet.
§ 2 Närvarokontroll
Vid mötet deltog följande funktionärer ur styrelsen:
1.

Bengt Gustavsson

2.

Henrik Thorsell

3.

Anna Stjärnkvist

4.

Cristian Esbensen

5.

Berit Malmberg

Förhinder:
Olle Karlsson, Sten Jönsson, Sara Österholm
§3 Fastställande av dagordningen
Ordföranden föreslog en stående dagordning för styrelsemöten
verksamhetsåret 2017 . Mötet godkände och fastställde dagordningen.

§ 4 Konstituerande av styrelsen och bildandet av kommittéer/ansvarsområde
för det kommande verksamhetsåret
Mötet diskuterade också vilka kommittéer och uppdrag som bör finnas för att
lösa förenings uppdrag. Mötet beslutade fördelning av uppdrag och bildandet
av kommittéer enligt följande:

Namn

Funktion

Rapporteringsansvar

Olle
Karlsson

Kassör

Christian
Esbensen

WEB-Informations
Ljungsätersvägen/stigen
ansvarig /Sekreterare

Sara
Österholm

Sekreterare/WEBGottåkravägen
Informationsansvarig

Bengt
Gustafson

V Ordf.

Övrigt

Elvabovägen
Kontaktperson
Vellinge
kommun

Vikensvägen

Berith Malm Ledamot

Rådjursvägen/stigen

Anna
Stjärnkvist

Sekreterare

Lekplats/Grönområden

Henrik
Thorsell

Ordförande

Övriga vägar

Sten
Jönsson

Ledamot

Marinavägen/Allmänningsvägen
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§ 5 Adjungerande till styrelsemöten
Efter årsmötesbeslut skall inga övriga adjungeras.

§ 6 Firmatecknare samt tecknare för Bank
Mötet beslutade att som firmatecknare för Ljunghusen vägförening utse
Henrik Thorsell och Olle Karlsson, var för sig.
Möte beslutade också att Olle Karlsson tecknar Bankgiro och övriga
bankkonto.
§ 7 Övriga beslut:
 Att anlita NCC för omplacering och reparation av befintliga
blomsterlådor samt att Christian Esbensen ansvarar för placering av
lådorna på Ljungsätersvägen och att Bengt Gustafsson ansvarar för
utplacering på Vikensvägen. De mindre modellerna skall placeras på
Elvabovägens nuvarande placering.
 Att efter besiktning ta ställning till huruvida utplacering av stenar är
lämpligt och nödvändigt på Ljungsätersvägen 13. Ansvarig vägansvarig
Christian Esbensen
 Att anlita NCC för iordningställande av gångstig mellan Rådjursvägen
21 –Ljungskogen. Ansvarig Berit Malmberg
 Att bedra med 25 000 kr till inköp av badplattform/stege till
Vikensvägens intresseförening som finansieras genom
arvodesavstående från 2016/2015
 Att underhåll av Lekplatsen beställs av NCC enligt bilaga 1, och att
denna finansieras av fonderade pengar samt årets budget för
lekplatsunderhåll. Ansvarig Anna Stjärnkvist
 Att teckna avtal med Neglen på Näset, Greenwell samt nyttja hängavtal
med kommunens leverantörer för grönområden och asfaltering
 Att uppdra åt Greenwell att rätta upp spängerna på stranden.
 Att beställa av NCC justering av gupp i sten på Allmänningsvägen
enligt årsmötesbeslut
 Att uppdra åt Ordförande att undersöka lämpligt farthinder på Stig Olin
 Att beställa grusskrapning av Sandhusvägen och Ljungsätersvägen av
NCC.
 Att använda appen ”Crowdsoft-One” för rapportering av skador mm.
Inloggningsinstruktion kommer finnas på webben och tjänsten är
tillgänglig för alla medlemmar utan kostnad.
 Att uppdra åt Neglen att klippa tallarna vid lekplatsen.

§ 8 Kommande möte och mötets avslutande
Ordförande kallar till nästkommande möte i slutet av aug eller vid behov

Ordförande tackade deltagarna för och avslutade mötet kl. 21:15
Ljunghusen den 9 Maj 2017.

Anna Stjärnkvist
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Henrik Thorsell,

