
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 

Filsbäck intresseförening 

Tid 2014-04-03 kl. 18.30 

Plats Truvegården  

Distribueras Anslagstavlan samt hemsidan www.intressefilsback.se 

 

§ 1 Styrelsens ordförande Jenny Kron hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Jenny Kron valdes som årsmötets ordförande. 

§ 3 Liselott Oldin valdes som årsmötets sekreterare. 

§ 4 Micael Mellgren och Ingrid Hagelin valdes till justeringmän.  

§ 5 Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen, med tillägg av övriga frågor  

som en punkt. 

§ 6 Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst. 

§ 7 Jenny Kron presenterade föregående års verksamhetsberättelse, rapport från fritidsgårds-

gruppen samt den ekonomiska berättelsen. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhets-

berättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna. 

§ 8 Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att 

fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.  

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

§ 10 Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet, men styrelsen hade ett förslag och det 

var att höja medlemsavgiften från 20 kr till 50 kr. Efter diskussion och omröstning var mötet dock 

enigt om att behålla tidigare nivå, d v s 20 kr i medlemsavgift per medlem för 2014. 

 

§ 11 Följande ledamöter föreslogs av valberedningen och valdes till styrelsen: 

Micael Mellgren omval 2 år 

Björn Jonsson 2 år 

§ 12 Följande suppleanter föreslogs av valberedningen och valdes till styrelsen: 

Maria Böröy omval 1 år 

Ann-Louise Lindh omval 1 år 

Isak Futsum 1 år 

 

§ 13 Följande revisorer föreslogs av valberedningen och valdes till styrelsen: 

Ordinarie Mikael Madison 1 år 

Ordinarie Göran Digerstedt 1 år 

Suppleant Håkan Johansson 1 år 

Suppleant Jens Johansson 1 år 
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§ 14 Inga val till fritidsgårdsgruppen gjordes. Det finns för få barn i årskurserna 4-6 just nu  

i Filsbäck och därmed också för få föräldrar som kan tänka sig att ta på sig uppdraget. 

Fritidsgårdsgruppen läggs därför vilande tills vidare. 

§ 15 Årsmötet beslutade att välja följande personer till att ingå i valberedningen: 

Torbjörn Holm, ett år 

Christer Carlén (sammankallande), ett år 

§ 16 Övriga frågor  

Önskemål om att styrelsen utreder om det går att påverka för att minska buller från Motorstadion 
vid Kartåsen, som av många upplevs som oerhört störande för ljudbilden. Det finns ljudvallar, men 
frågan är om all motorsport håller sig inom dessa vallar? Går det bygga mer vallar? Vilka regler finns 
inom de olika sporterna vad gäller decibel-gränser? Håller alla utövare i så fall dessa gränser? Är 
miljöpåverkan utredd hos kommunen, och hur motiveras konceptet ”Hållbar utveckling”? Styrelsen 
får i uppdrag att undersöka. 

Den nya sträckningen av 44:an vill många medlemmar att föreningen fortsätter att bevaka och 
informera om. Hur fortskrider arbetet med vägen? Vad finns det för tilltänkta bullerskydd? Behövs 
bullerskydd? Styrelsen uppdras att för föreningens räkning skriva en skrivelse till kommunen och 
vägverket och påminna om de värden och intressen i området som Filsbäcksborna ser som angeläget 
att man tar hänsyn till. 

Medlemmar önskar att föreningen bevakar den eventuella flytten av reningsverket till Kartåsen.  
En synpunkt är att en sådan flytt inte ska vara synonymt med att kommunen ska slippa att bygga in 
reningsverket, vilket skulle vara alternativet vid beslut att låta det ligga kvar på befintlig plats vid den 
blivande Hamnstaden. 

Styrelsen uppdras också att undersöka om det finns planer och möjligheter för att slamrötningen vid 
biogasanläggningen skulle gå att flytta till Skara. Där får de mer kapacitet iom att Scan skurit ner 
verksamhet. Medlemmar önskar information om vad som händer så fort det händer något. 

Önskemål om att få veta resultatet av tipspromenaden framkom och en skamsen styrelse lovar bot... 

Tryckinpregnerat virke, som tidigare köpts in av föreningen och använts som dansbana, ligger och 
skräpar under en ganska trasig presenning borta vid kullen. Beslutades att virket ska annonseras ut 
på hemsidan, om någon är intresserad av att hämta det. Samtidigt efterfrågades var grillfaten till 
grillställning/underrede finns, och de tros vara bortforslade eftersom de var ganska sönderrostade. 

Diskussion uppkom om när föreningen startade, och svaret är 1989, vilket innebär att vi firar  
25-årsjubileum i år! 

§ 17 Mötesordförande förklarade årsmötet avslutat. 

 
Vid protokollet Ordförande 

 
______________________________________ ______________________________________ 
Liselott Oldin Jenny Kron 

 

Justeras 

 
______________________________________ ______________________________________ 
Micael Mellgren Ingrid Hagelin 


