Protokoll från Gredeby vägars samfällighetsförening
årsstämma 2021-06-13
Stämman avhölls vid stolpladan enligt kallelse och samlade 14
deltagare,
Närvarande från styrelsen var ordf- Michel Ohlsson, kassör
Eva Petersson, Ledamöter Mia Håkansson, Mathias Roas
suppleant Anders Larsson

1. Samfällighetsförenings ordförande förklarar mötet
öppnat.
2. Kallelsen godkändes och stämman ansågs att mötet var
behörigt utlyst.
3. Till ordförande för mötet valdes Michel Ohlsson
4. Till sekreterare för mötet valdes Mia Håkansson
5. Val av två justeringsmän/kvinnor
Till justeringsmän/kvinnor valdes Eva Bensköld och
Björn Nilsson
6. Uppläsning av förvaltnings och revisionsberättelse samt
bokslut.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för ytterligare
ett år.

8. Framställning från styrelsen och motioner från
medlemmar.
Inga motioner har inkommit till stämman.
Ordf. informerar vad som kommer att göras inom snar
framtid. .•Rensning av dike i kurvan på Espegårdsvägen 21
Framkom också att vägrenen bör förstärkas.
Snabellagare är beställd.
9. Ersättning till styrelse och revisorer.
Ingen höjning för styrelsen som bibehåller sin ersättning
på 990 kr ( ordf, sekr och kassör) men däremot höjs
ersättningen för revisorerna från 100 kr till 200 kr.
10.

Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt

debiteri ngslä ngd.
Presenterades av kassör och godkändes av stämman.
11.

Val av styrelse och styrelseordförande.

Omval av Michael Ohlsson som styrelseordf samt
Samuel Smith, Eva Petersson, Mathias Roas och Anders
Larsson och Ulf Gyllström
12.

Val av revisorer.

Omval av Lars Johansson Susanne Garsten Schön som
revisorer, samt Ann-Marie Karlsson som revisor
suppleant.
13.

Val av valberedning-

Omval av valberedning Björn Nilsson och Anders
Johannesson.
14.

Övri_ga frågor.

Man påpekade att det körs alldeles för fo rt .
Förslag till digital fa rt skärm. Styrelsen kollar upp om
man kan hyra en sådan .
Beslut om att andelstalet inte kommer ändras till 30 kr
per andel
15.

Justering av stämmoprotokol l

Torsdagen den 24 juni klockan 17.00 hos Mia Håkansson .
Därefter kommer det finnas t illgängligt på hemsidan.
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