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Årsmötesprotokoll för Åbytorps vägförening 

 

Datum; söndagen den 28mars 2021  

Tid :kl 14:00  

Plats : Lekparken, Lekstigen   

 

Närvarande: Thomas Engström 

   Anders Friberg 

   Lotta Martinsson 

   Hans Grandien 

   Ida Lundstedt  

  Maria Schartau Öholm 

  Bernt- Inge Johansson 

  Tony Johansson   

  Samt 16 medlemmar 

    

     

1. Mötets öppnande 

Styrelseledamoten Anders Friberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen.  

3. Val av ordförande för stämman 

Till mötesordförande valdes Lars Göran Holmström.  

4. Val av sekreterare för stämman 

 Till mötessekreterare valdes Hans Grandien. 

5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bernt Inge Johansson och Maria 

Schartau Öholm. 

6. Fråga om stämmans behöriga utlysning   

Mötet godkände att stämman var behörig utlyst. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse   

Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen 

bifogas protokollet (bil 1). 
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8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) 

Kassören Lotta Martinsson föredrog det ekonomiska utfallet 2020 mot budget. 

Utfallet blev 691 tkr i intäkter. Föreningen har erhållit statligt bidrag med 37 tkr 

och 26 tkr i kommunalt bidrag. Kostnaderna uppgick till 1615 tkr, resultat 280 

tkr. En balansomslutning på 794 tkr varav 776 tkr i likvida medel (bil 2). 

Stämman godkände den ekonomiska rapporten för 2020. 

Vidare föredrogs budgeten för 2021. Intäkter 695 tkr och kostnader 589 tkr, 

varav 300 tkr som kostnad för asfaltering av gång- och cykelvägar. 

Stämman beslutade anta den föreslagna budgeten. 

Rapporten bifogas originalprotokollet (bil 2). 

 

9. Revisionsberättelse   

Stämman godkände revisionsberättelsen som lästes upp av Lars Göran 

Holmström revisor (bil 3). 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna tillstyrkte att styrelsen ges ansvarsfrihet för 2020 (bil3). 

11. Valberedningens förslag till styrelse. 

       - ordförande Anders Friberg  

  - styrelseledamot/vice ordförande/ syssloman Tomas Engström 

  - sekreterare Hans Grandien  

   - kassör Lotta Martinsson  

  - styrelseledamot Tomas Gustavsson  

  - suppleanter Ida Lundstedt (2 år)  

            Andreas Jonsson (1år)  

Stämman godkände valen till styrelse. 

 

12. Val av revisorer och suppleanter 

  - revisorer Lars Göran Holmström  

  -  Margareta Lundqvist  

  - revisorssuppleanter Andreas Ström  

  -      Andreas Hård  

Stämman godkände valet av revisorer och suppleanter. 
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13. Val av valberedning 

  - valberedning Simon Lundstedt (sammankallande)  

  -      Tony Johansson 

Stämman godkände förslaget om val av valberedning. 

14. Fastställande av debiteringslängd och datum när vägavgiften senast ska 

betalas.  

Stämman godkände den framlagda debiteringslängden. 

Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2021 blir 350 kr per andel vilket är 

detsamma som för 2019 och 2020 dvs 2 100 kr/år för normalfastighet (dvs. 6 

andelar à 350 kr). Sista betalningsdag är den 31 maj 2021.  

 

15. Förslag till nya arvoden styrelsen 

Arvodena höjdes senast 2017 och den höjning som föreslås motsvarar ca 6,15% 

om man ser på KPI för motsvarande period.  

Stämman godkände förslaget angående nya arvoden. 

 

16. Förslag nya stadgar 

Efter smärre förändringar av stadgarna som tagits fram inför 2019-års stämma 

föreslår styrelsen att stämman godkänner förslaget till nya stadgar. Ansökan om 

nya stadgar hos Lantmäteriet 2019 återtogs när förhoppningar fanns om att 

kommunen eventuellt skulle överta ansvaret för väghållningen i Åbytorp.   

Stämman godkände förslaget om nya stadgar. 

 

17 Ärenden/ Motioner från medlemmar  

Inga ärenden eller motioner har inkommit från medlemmarna.  

 

18. Övriga frågor. 

Frågan om kommunens eventuella övertagande av väghållningen i Åbytorp 

diskuterades. Anders redovisade att kommunens utredning var klar och att 

politikerna hade avslagit ett övertagande. Däremot kvarstår föreningens krav på 

en träff med politikerna tillsammans med Ekeby och Sannaheds 

vägföreningarför att få en redovisning av beslutet. 

 

19. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig. 

Protokollet hålls tillgängligt hos Lotta Martinsson Långgällagatan 35, Åbytorp, 

föreningens hemsida samt att det kommer att distribueras tillsammans med 

fakturan på medlemsavgiften. 
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18. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för ett bra och engagerat 

årsmöte.  

    

 

 

  _________________________________ 

 

  

Vid anteckningarna 

 

 

Hans Grandien Lars Göran Holmström     

Sekreterare   Mötesordförande 

 

 

 

Justeras av: 

 

 

 

       Bernt Inge Johansson                      Maria Schartau Öholm 

Justeringsman           Justeringsman 

  

  


