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Årsmötesprotokoll för Åbytorps vägförening 

Datum; söndagen den 18 mars 2018  
Tid :kl 14:00  
Plats : Stene Skola  

 
Närvarande: Tomas Gustavsson 
  Tomas Engström 
  Johan Gullberg 
  Johan Lindström 
  Anders Friberg 
  Maria Schartau Öholm 
  Bernt- Inge Johansson 
  Tony Johansson 
  Hans Grandien 
  Samt 30 st. medlemmar   
  
 
Mötets öppnande 
Ordförande Tomas Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

1. Dagordning 
Mötet godkände dagordningen.  

2. Val av ordförande 
Till mötesordförande valdes Lars Göran Holmström.  

3. Val av sekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Hans Grandien.  

4 Val av justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Margareta och Birgitta Lundqvist. 

5. Årsmötets behöriga utlysning   
Mötet godkände att årsmötet var behörig utlyst. 

6. Verksamhetsberättelse   
Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen  
bifogas protokollet. 
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7.  Kassarapport 
Styrelsen redovisade det ekonomiska resultatet för 2017. Föreningen har erhållit 
statligt bidrag 107 000 kr och kommunalt bidrag 34 000 kr. Föreningens likvida 
medel uppgick till 631 000 kr. Ekonomirapporten bifogas protokollet. 

8. Revisionsberättelse   
Mötet godkände revisionsberättelsen som lästes upp av Margareta Lundqvist. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Revisorerna tillstyrkte att styrelsen ges ansvarsfrihet för 2017, vilket även mötet 
godkände. 

10. Ärenden/ Motioner från medlemmar  
Inga ärenden eller motioner har inkommit från medlemmarna.  

11. Valberedningens förslag till styrelse. 
       - ordförande Tomas Gustavsson(nyval 1 år). 
  - sekreterare Hans Grandien (1 år kvar). 
   - kassör Maths Jerlström (adjungerande tills vidare). 
  - syssloman Johan Gullberg (1 år kvar). 
  - styrelseledamot/vice ordförande Tomas Engström (nyval 2 år). 
  - styrelseledamot Johan Lindström (nyval 2 år). 
   
  - suppleanter Maria Schartau Öholm (nyval 2 år). 
            Anders Friberg (1 år kvar). 
  
  - revisorer Lars Göran Holmström (1 år kvar). 
  -  Margareta Lundqvist (nyval 2 år). 
  - revisorsuppleanter Andreas Ström (1 år kvar). 
      Andreas Hård (nyval 2 år). 
        
  - valberedning Bert Inge Johansson (sammankallande 1år). 
       Tony Johansson (1 år). 

12. Bestämmelser av årsavgift samt inbetalningsdag.  
Årsavgiften blir oförändrad för 2018 och är 1200 kronor/år för normalfastighet 
(dvs. 6 andelar à 200). Sista inbetalningsdag är den 31 maj 2018. Budgeten för 
2018 bifogas protokollet. 
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13. Övriga frågor. 

Frågor om plogskador togs upp. Styrelsen hänvisade till föreningens hemsida    
för att rapportera skador (www.abytorpsvagforening.se).  
Hög hastighet på vissa gator b.la. Lärargatan. Föreningen arbetar intensivt med 
polisen som har genomfört olika kontroller i området. Vi arbetar vidare med att 
få mer uppmärksamhet av polisen i Åbytorp. I de här fallen är det bättre om 
grannarna själva kan ta kontakt med den det berör och påpeka att vi måste visa 
hänsyn till varandra.   
I någon eller några brunnar på Lärargatan har brunnsringarna börjat gå isär eller 
om brunnsbeteckningarna har förskjutits. Föreningen (Hans Grandien) tar 
kontakt med kommunen som är ansvarig för ledningsnätet och med största 
sannolikhet med tillhörande brunnar. Är problemet att brunnarna är förhöjda i 
förhållande till asfalten så är det föreningens ansvar. Ligger ansvaret på 
föreningen kommer vi självklart att undersöka vilka fel som är och vidta 
åtgärder. 
Du som meddelade brunnsproblemen på Lärargatan vill du vara vänlig och 
rapportera det på hemsidan och beskriva problemet och ange vilken eller vilka 
brunnar det gäller (www.abytorpsvagforening.se)? 
Föreningen efterlyser hos medlemmarna om någon är intresserad att ta över 
kassörsjobbet efter Maths Jerlström. 
 

Åbytorp  
2018-03-19  

Vid anteckningarna 

 
Hans Grandien 
Sekreterare 

 
Justeras av: 
 
 
Lars Göran Holmström           Margareta Lundqvist               Birgitta Lundqvist 

Mötesordförande   Justeringsman  Justeringsman 


