
Gårda Brygga vägförening 

styrelsen 

 

 

 

 

              Kallelse till ordinarie stämma för 2016-17 

 

 

 
 

Du kallas härmed till Gårda Brygga vägförenings ordinarie stämma 16.07.2017. 

 

Plats;   Löftadalens folkhögskola sal A (vetter mot havet). 

 

Tid; Söndag den 16:e juli med start 16.00. Beräknad tid 2 tim. 

 

Förslag till agenda; 

 

1,  Val av ordförande för stämman. 

2,  Val av sekreterare för stämman. 

3,  Val av två justeringspersoner för stämman. 

4,  Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 

5,  Fråga om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

6,  Behandling av medlemmarnas motioner. 

7,  Behandling av styrelsens förslag om stadgeändringar. (se bifogad verksamhetsberättelse) 

8,  Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för nästa verksamhetsperiod. 

     (Som om stadgeändringen om övergång till kalenderår antas blir perioden fram till 1.1.2018). 

9,  Behandling av budget och debiteringslängd för kommande verksamhetsperiod. 

     (Som om stadgeändringen om övergång till kalenderår antas blir perioden fram till 1.1.2018). 

10,   Val av styrelse(5 ledamöter) och suppleanter(högst tre) samt val av styrelsens ordförande. 

        (Som om stadgeändringen om antal suppleanter antas blir högst tre suppleanter) 

11,   Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

       (Som om stadgeändringen om antal revisorer och suppleanter antas blir en revisor och en          

suppleant) 

12,  Val av valberedning. 

13,  Övriga frågor. 

14,  Var och hur kan man ta del av stämmans protokoll. 

 

 Alla medlemmar är naturligtvis varmt välkomna.  Om man önskar ytterligare information 

kontakta undertecknad på email;    boa.backstrom@gmail.com    så  fyller vi på med detaljer. 
 

Mycket välkomna 

för styrelsen 

Karl Johan Bäckström 
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                   Verksamhetsberättelse  för året 16-17. 
 

 

 

 

Det gångna årets arbete har bestått av löpande vägunderhåll och myndighetskontakter. 

Vi fick i uppdrag av förra årsstämman att dels se över våra stadgar dels utreda hur kostnader för 

skador orsakade av tunga transporter skall fördelas. 

   

Vi har utarbetat ett förslag till stadgar för beslut på stämman. Dessa är i princip normalstadgar för 

vår typ av förening. De anpassningar som föreslås är att det beslut om reparationsfond som togs på 

förra stämman tas in i stadgarna. Det föreslås även en avgift på 10 000 sek för att täcka 

kostnader för dolda skador från byggtransporterna vid nybyggen. Vi föreslår att det räcker med en 

revisor och en revisorssuppleant och att antalet suppleanter i styrelsen blir högst tre. Vi föreslår 

slutligen att vårt räkenskapsår ändras till kalenderår. 

 

 Det tidigare valet av räkenskapsår styrdes av att majoriteten medlemmar var fritidsboende och att 

stämman ägde rum under sommaren var mest praktiskt. 

Nu är en klar majoritet åretruntboende varför det är klart fördelaktigt att övergå till kalenderår. 

Det kommer inte att påverka den enskilde medlemmen mer än att årsmötet kommer i början av året. 

 

Vi har tagit del av den forskning som gjorts om skadors beroende av fordonstyngd. Den pekar 

på att tunga transporter vållar betydande skador på asfaltsbelagda vägar i synnerhet om 

vägkropparna är klena. Vi har även undersökt hur andra föreningar agerar. Detta har lett oss till 

att den föreslagna avgiften är normal. 

 

Antalet somn skall väljas till olika befattningar minskas främst för att underlätta arbetet för 

valberedningen, det har visat sig svårt att hitta villiga bra kandidater. 

 

Styrelsen har haft fem möten under verksamhetsåret. 

Vi har infört en funktion som vägfogde i styrelsen. Fogdens uppdrag är att kontinuerligt kontrollera 

vägarna och ge förslag på åtgärder vid behov. 

 

Våra vägar befinner sig fortfarande i gott skick, men kommer att kräva mer underhåll med åren 

och om ca 10 år en förmodad ny asfaltsbeläggning. 

 

 

För styrelsen 

 

 

Karl Johan Bäckström 

ordförande 


