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Protokoll fört vid vägföreningens årsstämma 2019 

 

Plats:  Västerby bygdegård 

Datum:  den 13 mars 2019 

Tid:  kl 19:00 

 

§1 Stämmans öppnande 

Ledamot Tomas Jakobsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. 

 

§2 Val av ordförande för stämman 

Stämman beslutade att välja Ola Hägg till ordförande för stämman. 

 

§3 Val av sekreterare för stämman 

Stämman beslutade att välja Carina Rosenberg till sekreterare för stämman. 

 

§4 Fastställande av dagordningen 

Stämman beslutade att fastställa dagordningen med nedan tillägg. 

Förslag från styrelsen att utöka låneutrymmet 

 

§5 Har stämman blivit behörigt utlyst 

Stämman beslutar att fastställa att stämman blivit behörigt utlyst. 

Hemsidan och via utskick 

 

§6 Framlagd debiteringslängd/medlemslängd 
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Stämman om 20 fastigheter beslutar att fastställa den gällande 
debiteringslängden/medlemslängd som framlagts. 

 

$7 Val av två Justerare 

Stämman beslutar att välja Bo Jonsson och Max Marshall till justeringsmän 

 

$8 Styrelse och ekonomiberättelser 

Styrelsens sekreterare föredrar verksamhetsberättelse för 2018. 

Styrelsens kassör föredrar en sammanfattning av bokföringen och den ekonomiska 
redovisningen för 2018. 

Stämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen 

 

$9 Revisionsberättelse 

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

 

$10Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018. 

$11 Motioner 

Inga motioner har inkommit till stämman 

 

$12 Framställningar från styrelsen 

Styrelsen föreslår stämman att utöka låneutrymmet från 300000kr till 350000kr. Det totala 
låneutrymmet blir då 350000kr. Återbetalningstiden för lånet begränsas till som mest 5 år 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att utöka låneutrymmet för Grödby vägförening 
till 350000kr. 

Styrelsen föreslår stämman att höja debiteringen per fastighet/andel med 2 sek. Avsikten är 
att starta en reparationsfond för framtida underhåll av Grödby vägförenings vägnät 

Stämman beslutar att höja debiteringen per fastighet/andel med 2sek. 

$13 Ersättningar 

Stämman beslutade oförändrad 
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$14 Styrelsens förslag till budget 

Stämman beslutar att godkänna den av styrelsen föreslagna budget för 2019 

 

$15 Val av styrelse och suppleanter 

Stämman beslutade att välja 

Tomas Jakobsson som styrelseordförande på 1 år. Fyllnadsval 

Kjell Klevinge som Kassör på 2 år. Nyval 

Dennis Wassen som styrelsesuppleant på 1 år. Fyllnadsval 

Peter Höök som styrelsesuppleant  på 2 år. Nyval 

 

$16 Val av revisor och revisorssuppleant 

Stämman beslutar att välja 

Anders Jerring som revisor på 2 år. Omval 

Kerstin Östman som revisorssuppleant på 2 år. Omval 

 

 

$17 fråga om val av valberedning 

Stämman beslutade att välja 

Stefan Lind på 2 år omval 

Josefin Lampell på 2 år nyval 

 

$18 Övriga frågor 

1: Hur går det med grannsamverkan? Tomas ska se till så inblandade blir 
kontaktade för information 

2: Brandpost i lekparken, Styrelsen har tagit på sig uppdraget att påtala skadan 
till kommunen 
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$19 Justering av protokoll samt delgivning 

Stämman beslutade at stämmans sekreterare kontaktar mötets ordförande och justerare för 
att komma överens om tid och plats för justering av stämmans protokoll. 

Protokollet kommer att finnas tillgängligt hos sekreteraren och på föreningens hemsida 

 

Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade alla deltagare på stämman och förklarade stämman avslutad. 

 

 

Justeras 2019-   Justeras 2019- 

 

 

Mötesordförande  Mötessekreterare 

 

 

 

Justeras 2019-                                                Justeras 2019- 

 

 

 

Justeringsman   Justeringsman 


