Årsmötesprotokoll 24 juli, 2022

Sörfjärdens vägförening
Organisationsnummer: 717910-2244

Protokoll från FÖRENINGSSTÄMMA/ ÅRSMÖTE
Datum: 2022-07-24 kl. 11:00, Kulturkapellet

1. Årsmötets öppnande

Ordförande Renee Holmberg öppnade mötet
2. Val av ordförande för mötet
Jan Smedberg valdes till mötesordförande
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare utsågs Kristina D Bladin
4. Val av justeringspersoner
Till justerare tillika rösträknare valdes Lotta Jönsson och Pelle Hasselberg
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg under punkt 10:
"10 b. Fastställa resultat och balansräkning"
6. Årsmötet stadgeenligt utlyst
Mötet fastställde att årsmötet kallats enligt stadgarna
7. Fastställande av röstlängd
Mötesordförande redogjorde för röstlängden och det klargjordes att
varje fastighetsägare har en röst.
Årsmötet beslutade fastställa röstlängden enligt närvarolista på 22
stycken röstberättigade medlemmar.
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8. Styrelsens verksamhetsberättelse

Mötesordförande redovisade föreningens verksamhetsberättelse - se
bilaga.
Kommentar: Verksamhetsberättelsen saknar rubriker.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
9. Balans- och resultatredovisning

Kassör Pelle Callermo redovisade balans och resultat för föreningens
verksamhet.
Mötet godkände redovisningen.
10. Revisionsberättelse

Revisor Petter Ulander föredrog revisionsberättelsen vilken mötet
godkände.
10 b Fastställande av resultat och balansräkning

Godkändes
11.Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
12.lnkomna ärenden och motioner

Inga motioner eller ärenden har inkommit till styrelsen.
13.Arvoden till styrelsen och revisorer

Styrelsens arvoden beslutades på årsmötet 2020.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrade arvoden.
14. Val av ordförande

Valberedare Lotta Jönsson redovisade valberedningens arbete och
förslag.
Ordförande :

Renee Holmberg, omval 1 år
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15. Val av övriga ledamöter

Ledamöter:

Mats Hägglund

vald på 2 år 2021

Pelle Callermo

omval på 2 år

Marianne Omne-Ponten

vald på 2 år 2021

Kristina Danielsson-Bladin omval på 2 år
Suppleanter:

Karl-Rune Lindberg

omval på 1 år

Anders Bygden

nyval på 1 år

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Revisorer:

Per Swedenström

omval på 1 år

Petter Ulander

omval på 1 år

17.Val av valberedning

Mötet beslutade att till valberedning utse
Peter Lundvall

nyval på 1 år

Christoffer Iden - Nordin nyval på 1 år
18.Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till budget redovisades av kassör Pelle Callermo.
Kommentar: Tillägg till budgeten att årsavgiften är oförändrat 1 kr/tonkm
19.Styrelsens förslag till reviderade stadgar

Renee Holmberg föredrog förslaget från styrelsen och att utrymme finns
till komplettering.
Mötet beslutade om att revidera stadgar efter justeringar och tillägg.
20.Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet från årsmötet ska vara justerat efter två veckor och anslås
därefter på anslagstavlan vid Kulturkapellet samt på vår hemsida under
fliken "vägförening" på www.sorfjarden.se

Årsm ötesp roto ko ll 24 j uli, 2022

21.Övriga frågor

Frågor som togs upp var:
-

Ordförande Renee Halmberg informerade om underhållsplanen som är
ett levande dokument.

-

Enkelriktning av Gistvallsvägen diskuterades. Boende upplever att
vägen är inte lika belastad som tidigare år varpå uppdraget till styrelsen i
frågan från föregående år togs tillbaka.

Parkeringar. Styrelsen får i uppdrag att i kontakt med kommunen
påminna om att bättre skylta till befintlig parkering samt undersöka
möjlighet till parkering vid ån .
22.Årsmötets avslutning

Mötet avslutades av ordförande Renee Halmberg som tackade för
fortsatt förtroende och mötesordförande för ett väl genomfört möte
samt ett stort tack till Janne och Lotta för bra jobb under sex år i
valberedningen.

Jan

edberg, mötesordförande

Kristina D Bladin, mötessekreterare

Pelle Hasselberg, justerare
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