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 Protokoll fört vid Grödby vägförenings årsstämma 2021 
 
Plats: Västerby Bygdegård 
Datum: Den 17 Juni 2021 
Tid: kl 19:00-20:00 
 
§1 Stämmans öppnande  
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. 
 
§2 Val av ordförande för stämman 
Stämman beslutar att välja Tomas Jakobsson till ordförande för stämman. 
 
§3 Val av sekreterare för stämman 
Stämman beslutar att välja Iren Kämpfer till sekreterare för stämman. 
 
§4 Fastställande av dagordningen 

Stämman beslutar att fastställa dagordningen. 
 
§5 Har stämman blivit behörigen utlyst 
Stämman beslutar att fastställa att stämman blivit behörigen utlyst.  
 
§6 Framlagd debiteringslängd/medlemslängd 
Stämman beslutar att fastställa den gällande debiteringslängd/medlemslängd som framlagts. 
 
§7 Val av två justerare 
Stämman beslutar att välja Josefin Lampén och Bo Jonsson till justeringsmän. 
 
§8 Styrelse- och ekonomiberättelser 
Styrelsens ordförande föredrar verksamhetsberättelsen för 2020 
Styrelsens kassör föredrar en sammanfattning av bokslutet och den ekonomiska redovisningen för 2020 
Stämman beslutar att godkänna och lägga dessa till handlingarna. 
 
§9 Revisionsberättelse 
Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet avseende 2020 
 
§11 Motioner 
Inga motioner har inkommit till stämman. 
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§12 Framställningar från styrelsen 
-Vägavgiften är oförändrad med 20 kronor per andel 
 
§13 Ersättningar 
Stämman beslutar att låta ersättning till funktionärer i Grödby Vägförening förblir oförändrad. 
 
§14 Styrelsens förslag till budget 
 Redogjorde vad som är planerat i vägunderhåll och annat under 2020 som ligger till grund för den av 
styrelsen föreslagna budgeten. 
Stämman beslutar att godkänna den av styrelsen föreslagna budgeten för 2020. 
 
§15 Val av styrelse och suppleanter 
Stämman beslutar att välja  
- Iren Kämpfer som Styrelseledamot kvarstår 1 år 
- Carina Rosenberg som Styrelseledamot kvarstår 1 år 
- Kjell Klevinge som Styrelseledamot omval 2 år 
- Tomas Jakobsson Ordförande på omval 2 år 
- Dennis Wassen Suppleant omval 1 år 
- Bo Johnsson Suppleant omval 1 år 
- Sammankallande Iren Kämpfer 
 
§16 Val av revisorer och revisorsuppleant 
Stämman beslutar att välja 
- Håkan Müller som revisor kvarstår 1 år 
- Anders Jerräng omval 1 år  
- Kerstin Östman omval 1 år 
 
§17 Fråga om val av valberedning 
Stämman beslutar att välja 
- Max Marshall till valberedning kvarstår 1 år  
- Josephine Lampén till valberedning  omval 1 år 
 
 
§18 Övriga frågor 
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§19 Justering av protokoll samt delgivning 
Stämman beslutar att uppdra till stämmans sekreterare att kontakta mötets ordförande och justerare för att 
komma överens om tid och plats för justering av stämmans protokoll. 

Det kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida. Eller hos någon i styrelsen 

(styrelsen kan även skriva ut protokollet) 
 
Mötets avslutande 
Tomas Jakobsson tackar alla för allas deltagande på stämman och förklarar stämman avslutat. 
 
 
Justeras 2021-06-29   Justeras 2021-06-29 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Tomas Jakobsson   Iren Kämpfer 
mötesordförande   mötessekreterare 
 
 
 
 
Justeras 2021-06-29   Justeras 2021-06-29 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Bo Johnsson    Josephine Lampén   
Justeringsman   Justeringsman   
      
 
 
 


