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Protokoll fört vid Grödby vägförenings årsstämma 2022 
 
Plats: Västerby bygdegård 
Datum: den 31 mars 2022 
Tid: kl 19:00-20:00 
 
 
§1 Stämmans öppnande  
Styrelsens ordförande Tomas Jakobsson 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 Annika Widell 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 justeringsmän 
Stämman beslutar att välja Josephine Ekvall och Bo Jonsson till justeringsmän. 
 
§8 Styrelse- och ekonomiberättelser 
Styrelsens ordförande föredrar verksamhetsberättelsen för 2021. 
Styrelsens kassör föredrar en sammanfattning av bokslutet och den ekonomiska redovisningen för 2021. 
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 2021. 
 
§11 Motioner 
Inga motioner har inkommit till stämman. 
 
  



Grödby vägförening                                                     www.grodbyvagforening.se 
 

2 
 

 
 
§12 Framställningar från styrelsen 
Styrelsen föreslår en höjning av avgiften till vägföreningen med 5 kr till 25 kronor per andel och år. 
Stämman beslutar att höja avgiften till vägföreningen till 25 kronor per andel och år. 
 
§13 Ersättningar 
Stämman beslutar att låta ersättningen till funktionärerna i Grödby vägförening förbli oförändrad. 
 
§14 Styrelsens förslag till budget 
Styrelsen redogör för det vägunderhåll som planeras och för andra uppskattade kostnader under 2022, 
vilket ligger till grund för den av styrelsen föreslagna budgeten. 
Stämman beslutar att godkänna den av styrelsen föreslagna budgeten för 2022. 
 
 
§15 Val av styrelse och suppleanter 
Stämman beslutar att välja  
- Iren Kämpfer, sekreterare - omval på två år. 
- Carina Rosenberg, styrelseledamot, omval på två år. 
- Dennis Wassén, suppleant - omval på ett år. 
- Bo Jonsson, suppleant - omval på ett år. 
 
Kvarstår gör 
- Tomas Jakobsson, ordförande, på ett år. 
- Kjell Klevinge, kassör, på ett år. 
 
Sammankallande är Iren Kämpfer. 
 
§16 Val av revisorer och revisorssuppleant 
Stämman beslutar att välja 
-  Per Edström, revisor – nyval på ett år.  
-  Malin Marshall, revisorssuppleant – nyval på ett år. 
 
Kvarstår gör 
- Håkan Müller, revisor, på ett år. 
 
Sammankallande är Håkan Müller. 
 
§17 Val av valberedning 
Stämman beslutar att välja 
- Max Marshall, valberedning - omval på ett år.  
- Josephine Ekvall, valberedning – omval på ett år. 
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§18 Övriga frågor 
Följande frågor tas upp av medlemmar och diskuteras: 
 
- Önskemål om farthinder både på Segersängsvägen och inne i området.  
Medlemmen som tar upp frågan uppmanas att inkomma med en motion för styrelsen att behandla. 
 
- Brunnarna vid pumphuset på Stanganvägen är fortfarande inte åtgärdade.  
Styrelsens ordförande kontaktar kommunens VA-förvaltning om detta. 
 
§19 Justering av protokoll samt delgivning 
Stämman beslutar att ge stämmans sekreterare i uppdrag att kontakta stämmans ordförande och 
justeringsmännen för att komma överens om tid och plats för justering, inom två veckor, av årsstämmans 
protokoll. 
 
Protokollet kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida.  
Det går också bra att kontakta någon av styrelsemedlemmarna för att få en utskrift av protokollet. 
 
 
 
Mötets avslutande 
Tomas Jakobsson tackar för deltagande på stämman och förklarar stämman avslutad. 
 
 
Justeras 2022-04-07   Justeras 2022-04-07 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Tomas Jakobsson   Annika Widell 
ordförande för stämman   sekreterare för stämman 
 
 
 
 
Justeras 2022-04-07   Justeras 2022-04-07 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Bo Johnsson    Josephine Ekvall   
justeringsman   justeringsman   
      
 
 
 


