
Protokoll från Gredeby vägars samfällighetsförenings 
årsstämma 2022-03-27. 
Stämman avhölls i matsalen för Nättraby kunskapscentmm enligt kallelse och samlade 16 deltagare 
Närvarande från styrelsen var: Ordförande - Michael Ohlsson, sekreterare - Samuel Smith, kassör -
Eva Petersson, ledamöter Mathias Roos och Marie Håkansson samt suppleanter Ulf Gyllström och 
Anders Larsson 

1. Samfällighetsföreningens ordförande förklarade mötet öppnat. 

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

3. Val av ordförande. 
Till ordförande för dagens möte valdes Michael Ohlsson. 

4. Val av sekreterare. 
Till sekreterare för mötet valdes Samuel Smith. 

5. Val av två justeringsmän. 
Till justeringsmän valdes Björn Nilsson och Anders Larsson 

6. Förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelser 
Sekreterare läser upp skriven förvaltnings berättelse. Eva läser upp bokslut, Michael läser 
upp revisionsberättelse. 

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

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 
Michael berättar om kommande uppgrävning på Espegårdsvägen pga igensatt trumma och 
att snabellagare kommer beställas under året. Michael beställer sopning när pinnarna är 
borta. 

9. Ersättning till styrelsen samt revisorer beslutades vara oförändrad för 
samtliga. 

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt underhålls och 
förnyelseplanen 
Presenterades av kassör och godkändes av stämman. Debiterings längd kvarstår på 30kr. 
Insats till underhåll och förnyelseplan presenterades. 

11. Val av styrelse. 
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Till styrelsen omvaldes Marie Håkansson och Michael Ohlsson för två år. 
12. Val av ordförande 

Michael väljs om till ordförande för ett år 

13. Suppleanter 
Omval på Anders Larsson och Ulf Gyllström för ett år. 

14. Val av revisor. 
Till revisorer omvaldes Lars Johansson och Suzanna Garsten Schön för ett år. 
Som suppleant valdes Ida Johannesson och Björn Nilsson för ett år. 

15. Fråga om val av valberedning. 
Till valberedningen valdes Alf Petersson och Anders Johannesson för ett år. 

16. Övriga frågor 
Förslag på fartkamera beslutades inte genomföras. Diskussion kring nedskräpning av 
hundbajs och aluminumburkar. 

17. Justering av stämmoprotokollet kommer att justeras den 3 april kl 10.00 hos 
sekreteraren. Därefter kommer det att finnas tillgängligt på hemsidan. 
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