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Gårda Brygga vägförening 

 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  för  Gårda Brygga vägförening  1/5 - 31/12 2017 

Plats:Ölmevalla Församlingshem 

Tid:2018-02-24, kl 15.00  

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 Thorell och Björn Albrektssonn 

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 samt avsevärda förstärkningar av Falkasandsvägen och Stockrosvägen. 

Motionen angående borttagandet av refugen på grund av olycksrisk på 

Christmansvägen/Ringvägen ligger nu för beredning hos trafikverket. .   

Verksamhetsberättelse Bilaga 2. 

 Karl Johan redogjorde för revisorernas berättelse och granskning av styrelsens arbete under 

perioden som rekommenderade att ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisorberättelsen, Bilaga 3. 

 Kassör Karl Thorstensen redovisade föreningens ekonomi och förklarade hur pengarna 

använts. Årets bokslut för redovisningsåret 20170501-20171231 hamnar på +-0. Detta extra 
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redovisningsår har ej medfört någon extra medlemsavgift. Vi ändrar nu räkenskapsåret 

(stadgeändring se nedan punkt10 ) till att gälla kalenderår. Resultatrapport Bilaga 4. 

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Behandling av medlemmarnas motioner 

 Tidigare inlämnad motion från Birgitta Odelstierna angående refug (se under punkt 7) ligger i 

beredning hos trafikverket. 

 Motion inkommen ifrån fastighetsägare på Stockrosvägen att asfaltera del av denna. Enligt 

styrelsen är vi för att vägarna är asfalterade. Vårt förslag är att denna del i så fall kommer att 

asfalteras när vi har andra dylika arbeten på gång. Detta godkändes på mötet.  

10. Behandling av förslag till stadgeändringar 

 På förra årsmötet godkändes förslaget på nya sedan tidigare presenterade stadgar. 

Lantmäteriet ville emellertid att förslaget på nya stadgar skall beslutas på 2 föreningsmöten. 

Förändringarna är ex. ändring av kalenderår, schablonersättning för nybyggnation, avgift för 

tyngre transporter och avsättning med 30TSEK till reparationsfonden.. Stadgarna finns på vår 

hemsida. Stadgarna godkändes. 

11. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår  

 Summan för arvode lämnas oförändrad. Styrelsens förslag godkändes. 

12. Behandling av budget och debiteringslängd för kommande verksamhetsperiod 

 Debiteringslängd utlagd på mötet  .                                                                                            

Genomgång av Inkomst- och utgiftsstat 2018-01-01 – 2018-12-31 och verksamhetsplanen för 

kommande verksamhetsperiod som enligt de nya antagna stadgarna blir fram till 2018-12-31. 

Se punkt10.  

 Birger Svensson hade synpunkt på att vi ska betala av lånet. Styrelsens filosofi är emellertid att 

ha reserv och trygghet i budget. Styrelsens förslag godtogs av mötet. 

                                                              

13. Val av  styrelse 

 Den nya styrelsen är vald till kalenderåret 31.12.2018 

 Ordf. Karl Johan Bäckström omval (1 år)   

 Kassör Karl Thorstensen omval (1år) 

 Sekr    Ewy Eduards  (1år) 

 Vägfogde Tiina Salo Johnsson (1år) 

 Ord. Ledamot Barbro McAusland omval (1år) 

 Suppleang Anette Regelbom 
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14. Val av revisor och revisorssuppleang 

 Hans-Åke Fryklund  

 Suppl. Patrik Edström 

15. Val av valberedning 

 Ny valberedning sökes. Intresserade ombedes höra av sig. Styrelsen arbetar vidare med att 

 hitta intresserade. 

16. Övriga frågor 

 Anette Regelbom har inkommit med foto och önskemål om att få hjälp med klagomål till 

 vägverket. Vägdräneringen är ej tillräcklig nu när vägverket har lagt ner en trumma på 

 Ringvägen och förlitar sig på att vår dränering är tillräcklig.  Styrelsen påtar sig att bistå Anette 

 med klagan.  

 Önskemål om påtryckning till Farmartjänst att sköta vintervägunderhållet bättre. Nu mycket 

 halt på flera gator. Många instämde. Tiina tar kontakt.  

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. 

 

 

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

Anders Thorell  Björn Albrektsson 

Justerare  Justerare 

 

 

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

Ewy Eduards  Karl-Johan Bäckström 

Sekreterare  Mötesordförande  

    


