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Gårda Brygga vägförening 

Protokoll årsmöte, 2017-07-16  

  

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  för  Gårda Brygga vägförening  2017 

Plats: Löftadalens Folkhögskola sal A 

Tid:2017-07-16, kl 16.00  

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 

 Lena Bergkvist och Patrik Edström 

6. Godkännande av dagordningen 

 Årsmötet beslutade att välja och godkänna dagordningen 

7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 

 Ordförande Karl Johan Bäckström redovisade och gick igenom vad som hänt i föreningen som 

bl.a löpande underhåll, utarbetat förslag till nya stadgar, tagit del av forskning kring skador 

beroende av fordonstyngd samt inrättat en funktion som vägfogde. Verksamhetsberättelse 

Bilaga 2. 

 Revisor Anette Regelbom redogjorde för revisorernas berättelse och granskning av styrelsens 

arbete under perioden och rekommenderade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

Revisorsberättelsen, Bilaga 3. 
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 Kassör Karl Thorstensen redovisade föreningens ekonomi och förklarade hur pengarna 

använts. Årets resultat är +108 605:-. Då vi nu ändrar räkenskapsåret (stadgeändring se nedan 

punkt 10 ) till att gälla kalenderår kommer detta överskott att användas för löpande underhåll 

under det extra räkenskapsåret fram till 2017-12-31 Detta extra räkenskapsår kommer ej att 

medföra några extra avgifter för medlemmarna. Resultatrapport Bilaga 4. 

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Behandling av medlemmarnas motioner 

 Birgitta Odelstierna önskar att styrelsen arbetar för att refugen som finns i krysset 

Christmansvägen-Ringvägen tas bort då den ej fyller någon funktion samt utgör en stor 

trafiksäkerhetsrisk. Styrelsen har tagit kontakt med kommunen. Ytterligare påtryckningar 

kommer att ske. 

10. Behandling av förslag till stadgeändringar 

 På förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att se över stadgarna. Detta arbete har gjorts och 

Karl Thorstensen redogjorde för ändringarna såsom § 11 Räkenskapsår, som förändras till att 

sammanfalla med kalenderåret istället för som hittills 1/5-30/4 och att därmed nästa 

verksamhetsperiod  avslutas 31.12 2017, §12 Reparationsfond , Schablonersättning för 

nybyggnation och avgift för tyngre transporter De nya stadgarna godkändes. 

11. Ersättning till styrelsen och revisiorerna för kommande verksamhetsår 

 Ersättningförslag 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 verksamhetsperiod 

 Debiteringslängd utlagd på mötet  .                                                                                            

Styrelsen framförde verksamhetsplanen för kommande verksamhetsperiod som enligt de nya 

antagna stadgarna blir fram till 2017-12-31. Se punkt 7.                                                                

13. Val av  styrelse 

 Den nya styrelsen är vald till kalenderåret 31.12.2018 

 Ordf. Karl Johan Bäckström omval (2 år)   

 Kassör Karl Thorstensen  omval ( 2år) 

 Sekr Ewy Eduards (1år) 

 Ord. Ledamot Barbro McAusland omval (2år) 

 Ord Ledamot Tiina Salo Johnsson (1år) 

 Suppleang Anette Regelbom 
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14. Val av revisor och revisorssuppleang 

 Hans-Åke Fryklund  

 Suppl. Patrik Edström 

15. Valberedning 

 Ny valberedning sökes och skall finnas på plats innan 2017-10-31. 

16. Övriga frågor 

 - Birger Svensson hade en fråga om vad avgiften för IT-tjänsten bestod av. Karl Thorstensen 

 redogjorde för kostnaderna som bl.a är fakturahantering och utskick. Alla eniga om att det 

 system som vi har är det mest effektiva. 

 - Birgitta Odelstierna framförde synpunkt på behovet att skydda väggrenens 

 dräneringssträng. Problem på Ölmanäs Strandväg och fastighetsägare bör informeras för 

 åtgärd gällande parkering. 

  Ett förslag är dessutom att göra ett utskick med en skiss på hur väg och vägbana ser ut med 

 asfalt och väggren.  

17. Var och hur kan man ta del av stämmoprotokollet 

 Protokoll finns att hitta på vår hemsida inom 14 dagar. 

18. Mötets avslutande  

 Ordf. Karl Johan Bäckström tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

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

Lena Bergkvist  Patrik Edström 

Justerare  Justerare 

 

 

 

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

Ewy Eduards  Karl-Johan Bäckström 

Sekreterare  Mötesordförande  

    


