PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2012-03-08
på Kulturhuset Kåken
Kvällens gäst Åke Wessman, Trafikverket, informerade om Västsvenska paketet och
trängselskatten.
Syftet är att främja miljön, ge mer plats i trafiken samt finansiera andra åtgärder.
Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Göteborg
ska utvecklas och den lokala arbetsmarknaden ska ökas från dagens 990.000 till 1.500.000.
Den nya skatten kommer att gälla från 1/1 2013 och tillämpas vardagar 06.00 – 18.30.
Maxavgiften per dygn är 60:-.
Ytterligare åtgärder är bl a att bygga längre perronger för att få plats med längre pendeltåg,
pendelparkeringar, fler busskörfält, Marieholmsleden, Ny Götaälvbro, och tågtunnel genom
staden.
Det var intressant och informativt och det kom upp många frågor och synpunkter på detta och
trafiksituationen i Göteborgsområdet under kvällen. Man kan få mer information på
www.transportstyrelsen.se 0771-29 29 29 samt www.vastpaketet.se 0771-24 24 24.
Sedan följde det sedvanliga årsmötet genom att Lars Adrian hälsade alla välkomna till årsmötet
och förklarade mötet öppnat.
Till mötets ordförande valdes Lars Adrian.
Till mötets sekreterare valdes Birgitta Sahlin.
Till justeringsmän valdes Inge Björk och Hans Lindblom.
Dagordningen godkändes.
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
Protokollet från halvårsmötet godkändes.
Lars Adrian gick igenom verksamhetsberättelsen vilken godkändes och lades till handlingarna.
Per Strand gick igenom förvaltningsberättelsen samt revisionsberättelsen vilka också godkändes
och lades till handlingarna.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och arvodet fastställdes oförändrat 6.000:-/år.
Val av styrelse:
Till ordförande valdes Lars Adrian på 1 år.
Till styrelseledamot för 2 år valdes Birgitta Sahlin och Bengt Hellström.
Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Claes Nordin och Catrine Andersson.
Till revisorer valdes Berit Arnelid och Göran Gustafsson.
Till valberedning valdes Mats Lindahl och Anders Leijonberg.
Övriga frågor:
Hjälp varandra genom grannsamverkan att hålla uppsikt över våra hus – det har varit flera inbrott
i vårt område den senaste tiden.
Önskemål att föreningen ser om det går att få igång fontänen vid Spelmansplatsen.
Det kom också upp funderingar kring spårvagnslinjernas ombyggnad i Härlanda och hur
grönytan vid den nedlagda lekplatsen på Björcksgatan sköts.
/Birgitta Sahlin

