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Gårda Brygga vägförening 

Protokoll årsmöte, 2016-07-11  

  

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  för  Gårda Brygga vägförening  2016 

Plats: Löftadalens Folkhögskola sal A 

Tid:2016-07-10, kl 17.00  

Närvarolista finns som bilaga 1.  

 

1.  Mötets öppnande 

 Ordf. Karl Johan Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

2. Årsmötets behöriga utlysande 

 Kallelsen till mötet skickades ut till alla medlemmar per brev i god tid innan årsmötet. Enligt 
föreningens stadgar är mötet därför behörigt kallat. 

3. Val av ordförande för stämman 

 Karl Johan Bäckström 

4. Val av sekreterare för stämman 

 Ewy Eduards 

5. Val av två justeringspersoner för stämman 

 Anders Mark och Lars Yngfors 

6. Godkännande av dagordningen 

 Årsmötet beslutade att välja och godkänna dagordningen 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 

 Ordförande Karl Johan Bäckström redovisade vad som hänt i föreningen under förra året, se 
verksamhetsberättelsen i bilaga 2. 

8. Ekonomisk berättelse för förra året  

 Kassör Karl Thorstensen redovisade föreningens ekonomi för förra året och förklarade hur 
pengarna använts utifrån förra årets budget, bl.a nya avgifter och parametrar för andelstal 
beroende på fastighet (års-sommarboende eller tomt). Infört rep.fond i budgetförhandlingen, 



2 
 

köpt datasystem för koppling till databas för ägarbyten och även tillgång för brev- och 
fakturautskick. Den ekonomiska berättelsen i bilaga 3. 

 En fråga angående rep.fondens vara inkom och beslutades flyttas till övriga frågor nedan. 

9. Revisorernas berättelse för förra året 

 Ordf. Karl Johan Bäckström redogjorde för revisorernas berättelse och granskning av styrelsens 
arbete under förra året och rekommenderade att ge styrelsen ansvarsfrihet. Se 
revisorsberättelsen i bilaga 4. 

10. Motioner 

 Det finns en medlemsmotion angående förbättring av Stockrosvägen mellan Rönnhagsvägen 
och Stenavägen. Då denna väg ej ingår i vår vägförening avslås motionen utan åtgärd. 

  Fastighetsägarna till Stockrosvägen, Ölmanäs 8:144 är nöjda med sin väg som den är idag och 
ingen åtgärd behöver därför göras i nuläget. 

11.  Ersättning till styrelsen och revisiorerna för kommande verksamhetsår 

 Ersättnings förslag är följande: Ordf. 5000:-, Kassör 4000:-, Sekr. 3000:-,                        
Ledamöter och suppl. erhåller  200:- per närvaro/gång.  Styrelsens förslag godkändes. 

12. Behandling av budget och debiteringslängd för kommande verksamhetsår 

 Debiteringslängd utlagd på mötet  .                                                                                            
Styrelsen framförde verksamhetsplanen 2016/17.                                                              
I budgetförslaget finns en sänkning av medlemsavgiften med en tredjedel.  Synpunkt ifrån 
Birger Svensson att ej sänka avgiften innan föreningen är skuldfri. Vi ligger emellertid högt 
inom regionen.  Anders Bergqvist önskade att gå på styrelsens förslag. Debiteringslängden och 
inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2016/2017 antogs av stämman se bilaga 5 och 6. 

13. Val av årets styrelse 

• Ordf. Karl Johan Bäckström (1 år)   
• Kassör Karl Thorstensen (1år) 
• Sekr Ewy Eduards (2år) 
• Ord. Ledamot Barbro McAusland (1år) 
• Ord Ledamot Tiina Salo Johnsson (2år) 
• Suppleang Jan Yngfors 

14. Val av årets revisorer 

 Hans-Åke Fryklund och Anette Regelbom. 

 Suppl. Carina Sjöholm och Patrik Edström 

15. Val av årets valberedare 

 Till valberedning för året valdes Patrik Edström 
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16. Övriga frågor 

 - Birger Svensson ifrågasatte införande av rep.fond. Synen på skuldfrihet skiljer. 

 - Lars Yngfors tog upp frågan hur vägföreningen ställer sig till tunga transporter som kör till bl.a 
 företagare i privatfastigheter. Vägarna är absolut ej dimensionerade för detta. Hur kan vi 
 komma åt problemet med att ta betalt för detta slitage på våra vägar?  

 - Bertil Svensson tog samtidigt upp frågan angående införande av kostnad för nybygge där 
 stora lastbilar också utgör en stor belastning och slitage.   

 - Anders Mark tog upp frågan om farthinder på Strandvägen. Eftersom vägen har blivit mycket 
 bättre så kör det både fler och fortare. Anders ska tala med sina grannar om vad de tycker om 
 anläggning av fartbula. 

 - Barbro McAusland tog upp vikten att få mer grus på Falkasansvägen då där nu är många stora 
 gropar. 

 - Birgitta Odelstierna föreslog att att se över stadgarna och se om det behöver göras ändringar. 

 - Anders Bergqvist föreslog att styrelsen går igenom och analyserar bakåt för att se framåt på 
 kostnader för näringsfastigheter, lantbruksfastigheter, farthinder och förbättringar. 

 - Carina Sjöholm tog upp fiberfrågan. Patrik Edholm presenterade vad som framkommit på 
 hans möte med jurister från REV. Fiberfrågan fortsätter. 

17. Var och hur kan man ta del av stämmoprotokollet 

 Protokoll och bilagor finns att hitta på vår hemsida inom 14 dagar. 

18. Mötets avslutande  

 Ordf. Karl-Johan Backlundtackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

 

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

Anders Mark  Lars Yngfors 

Justerare  Justerare 

 

 

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

Ewy Eduards  Karl-Johan Bäcklund 

Sekreterare  Mötesordförande  
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