
Protokoll från Gredeby vägars samfällighetsförenings 
årsstämma 2012-03-28.  
Stämman avhölls i Nättrabyskolans byggnad ”modulen”. 
Närvarande från styrelsen var; 
kassör – Benny Julås, Sekreterare -Michael Ohlsson, ledamöterna – Mia Håkansson 
och Anders Åkesson.  
Ordförande var ej närvarande på grund av utlandstjänsgöring. 
Till mötet kom även 11st samfällighets-medlemmar. 
 

 1. Sekreteraren förklarade mötet öppnat. 
 

 2. Kallelsen godkändes och stämman ansåg att mötet var behörigen utlyst. 
 

 3. Val av ordförande.  
Till ordförande för dagens möte valdes Anders Johannesson. 
 

 4. Val av sekreterare.  
Till sekreterare för mötet valdes Michael Ohlsson. 
 

 5. Val av två justeringsmän.  
Till justeringsmän valdes Anders Larsson och Anna-Karin Svensson. 
 

 6. Förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelser  
samt balansräkningen för 2011 lästes upp och lades till handlingarna. 
 

 7. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 

 8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.  
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 

 9. Ersättning till styrelsen samt revisorer  
beslutades vara oförändrad, dvs, 
ordförande, kassör samt sekreterare vardera 990 kr per år, samt att 
styrelsemedlemmarna erhåller 50 kr var per möte. 
Revisorerna erhåller vardera 100 kr per år. 
 

 10.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängden  
gicks igenom, och godkändes av stämman. Stämman godkände styrelsens förslag och 
beslutade att behålla utdebiteringen vid 20 kr/andel. 
. 

 11.Val av styrelse.  
De två styrelsemedlemmarna Michael Ohlsson och Mia Håkansson omvaldes för en 
tid av två år. 
Till styrelsesuppleanter omvaldes Alf Pettersson och som ny suppleant valdes Ulf 
Gyllström. 
Som ordförande i Gredeby vägars samfällighetsförening omvaldes Stefan Garsten. 
 



 12.Val av revisor.  
Till revisorer omvaldes Lars Johansson och som ny revisor valdes Suzanna Garsten 
Schön.  
Som suppleant omvaldes Ann-Marie Karlsson. 
 

 13.Fråga om val av valberedning.  
 Till valberedningen omvaldes Björn Nilsson och som ny i valberedningen invaldes 
Anders Johannesson. 
 

 14.Övriga frågor 
Anders Larsson påtalade hur dåligt fotgängare syns längs vägen under mörker.  
Anders föreslog att till nästa år kunde vägsamfälligheten ordna reflexer att dela ut till 
samfällighetens medlemmar.  
Styrelsen tog till sig förslaget och skall undersöka om tex NTF eller kommunen kan 
bistå med reflexer som vi kan dela ut till medlemmarna och de fotgängare som går 
längs vägen utan reflex. 
 
Det föreslogs att styrelsen borde uppmana samfällighetens medlemmar att prata med 
sina barn och ungdomar att respektera snökäpparna och låta dem stå kvar för därför 
avsedd nytta.  
Styrelsen har tidigare efter ett förslag från förre suppleanten Ulf Widenfors pratat om 
att dela ut informationsblad ett par gånger om året för att engagera medlemmarna och 
få ut information till dessa.  
Ett informationsblad på hösten/vintern med uppmaning om nyttan av snökäppar och 
utdelning av reflexer enl ovan är något styrelsen skall titta på. 
 
Sekreteraren tog upp frågan om vinterväghållningen. Denna har skötts av 
samfällighetsmedlemmen Ulf Widenfors. 
Styrelsen är nöjd med arbetet som Ulf lagt ned på detta under vintern och har för 
avsikt att engagera Ulf även nästa säsong. 
Stämmans medlemmar var samtliga nöjda med årets vinterväghållning och det 
beslutades att rekommendera styrelsen att förlänga avtalet. 
 
Anders Johannesson hade synpunkter på att det kanske plogades och grusades lite för 
ofta, och efterlyste klarare direktiv vem som bedömer när respektive åtgärd skall sättas 
in. Detta har tidigare skötts av ordf. och Ulf W. när det var Rutger som körde, 
eftersom det nu är Ulf som kör borde den uppgiften ligga på någon annan. 
Det  beslutades att styrelsen skall ta fram tydligare riktlinjer i frågan. 
 
Styrelsen har efter beslut på förra årets stämma ansökt hos kommunen om att få 
uppsatt vägbelysning  längs de vägar som saknar detta. Sekreteraren läste upp ett brev 
från kommunen som beslutat att avslå denna begäran. 
 

 15.Stämmoprotokollet kommer att justeras den 11 april kl 1800. Därefter kommer det 
att hållas tillgängligt hemma hos sekreteraren för påsyn. 
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