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Åbytorps Vägförening
Styrelsemöte 2021-02-21 kl 16:00
Plats: Långgällagatan 42 (hos Thomas)
Närvarande:
Tomas Gustavsson
Thomas Engström
Lotta Martinsson
Anders Friberg
Maria Schartau Öholm
Bernt Inge Johansson
Hans Grandien

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Genomgång av föregående protokoll
Efter genomgång av föregående protokoll så lades det till handlingarna.
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Genomgång av ekonomin
För de fastighetsägare som inte påbörjat betalning för 2019 och för 2020 (2st) har
föreningen begärt utmätning av kronofogden. Övriga som är hos kronofogden har
påbörjat avbetalning. Den 19 februari 2021 uppgick bankkontot till 786 798 kronor.
Styrelsens arvoden diskuterades. Hans har tagit fram ett index som förslagsvis kan
användas för uppräkning av arvodena årsvis. Indexet är KPI tot 1980 = 100. Senast
arvodena höjdes var årsmötet 2017. KPI ger en procentuell ökning med 6,15%. Se
bifogad bilaga 1. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet höjning av arvodena enligt
ovan.

4.

Årsmöte
Preliminär tid och plats för årsmötet bestämdes till söndagen den 28 mars kl 14:00
2021. Plats utomhus i lekparken på Lekstigen. Föreningen bjuder på grillad korv.
Anders kontrollerar med LG Holmström om han vill leda årsmötet. Hans och Thomas E
skriver verksamhetsberättelse för 2020. De nya stadgarna som är färdiga skickar Hans
över till samtliga för genomgång inför årsmötet.

5.

Valberedningen har ordet
Valberedningen var inbjudna för att redovisa hur läget är inför årsmötet med
bemanningen av posterna. Valberedningen kommer att föreslå Anders som ordförande
och Tomas G (1 år?) till ledamot. Lotta väljs som kassör 2 år,
Hans som sekreterare 2 år, Thomas E har ett år kvar som styrelseledamot/vice
ordförande. Syssloman Thomas E med hjälp av Tony har ett år kvar.
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Johan Lindström och Maria Schartau Öholm avgår som suppleanter. Förslag på nya
suppleanter är Ida Lundstedt 2 år och Andreas Johnsson 1 år. Valberedningen kommer
även att tillfråga revisorerna om de kvarstår. Bernt Inge lämnar uppdraget i
valberedningen medan Tony kvarstår.
6.

Information Kumla kommun
Anders informerar att ingen ny information har framkommit angående mötet mellan
kommunen och vägföreningarna.

7.

Övriga frågor
Snökäpparna som Bern Inge skött kommer att tas över av sysslomannen.
Besiktning av gator och gångvägar efter vintern kommer att göras av Thomas E, Tomas
G och Hans. Thomas E kallar.
Anders och Johan färdigställer den folder som i enkelhet beskriver vad föreningen
sysslar med. Den ska kunna skickas ut tillsammans med årsmötesprotokollet 2021.
Anders har undersökt med kommunen om hundlatrinbehållare på Sillagatan.
Kommunen säger att det är föreningens ansvar. Anders hänvisar till att det finns 6 st
hundlatrinbehållare inom en km radie från skolan, vilket bör räcka till.
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Nästa möte
Nästa möte är årsmötet se punkt 4 ovan.

9.

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna

Justeras

Hans Grandien
Sekreterare

Tomas Gustavsson
Ordförande

