
Protokoll fört årsmöte för Mörtsjöos-Lervik-Gäddhult vägsamfällighet, 

Datum: 210823, 

Lokal: IFK Hällingsjös klubblokal. 

  

§1. Mötets Öppnande. 

Mötet öppnades av Olle Asp. 

  

§2. Val av ordförande för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Birgitta Berndtsson. 

  

§3. Val av sekreterare för mötet. 

Till sekreterare för mötet valdes Jan Strömqvist. 

  

§4. Val av två justeringsmän för mötet. 

Till justeringsmän för mötet valdes Gabriella Webster och Helena Dahlgren. 

  

§5. Mötets behöriga utlysande. 

Årsmötet fann att mötet var behörigt utlyst. 

  

§6. Godkännande av dagordning för mötet. 

Årsmötet godkände föreliggande förslag till dagordning. 

  

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Katrine Jensen föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, (bil.1.), avseende verksamhetsåret 

2020-2021. 

Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 

2020-2021. 

  

§8. Revisionsberättelse. 

Birgitta Berndtsson föredrog revisorernas berättelse, (bil.2.), avseende verksamhetsåret 2020-

2021. 

  

§9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2020-2021. 

  

§10. Styrelsens arvoden. 

Styrelsens arvoden följer basbeloppen, och är 2 och 1/5 av ett basbelopp. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens arvode. 

  

§11. Styrelsen förslag till kommande arbeten. 

Inga större arbeten är planerade utöver underhållsarbetet. 

  

§12. Behandling av inkomna ärenden och motioner. 

Styrelsen har uppmärksammat en diskussion om att nya fastighetsägare vid byggnation och 

anläggningsarbeten skall stå ansvariga för eventuella skador på vägen. 

Styrelsen har diskuterat frågan och är av uppfattningen att ordinarie vägavgifter, bidrag och 

försäkringar ska täcka alla eventuella skador på vägen. 

Årsmötet ställde sig  bakom styrelsens förhållningssätt. 

  

  



  

  

  

§13. Styrelsens budgetförslag samt fastställande av debiteringslängden. 

Thobias Ernfridsson föredrog styrelsen förslag till budget och debiteringslängden. 

Debiteringslängden är 30 kronor/andel. 

Budgeten fastställs på en ekonomi på ca. 300000 kronor. 

Årsmötet godkände förslaget till budget och debiteringslängd. 

  

§14. Val av styrelseledamöter, samt val av suppleanter. 

Valberedningens förslag till: 

ordförande på 2 år: omval av Olle Asp, 

Ledamöter på 2 år: 

Thobias Ernfridsson, omval 

Jenny Mårtensson, nyval 

Anna Smillisdotter, nyval 

Ersättare på 1 år: 

Tony Johansson, omval 

Soheilas Maili, nyval 

Gabriella Webster 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

Efter årsmötet består styrelsen med mandatperioder av: 

Olle Asp, ordförande – 2 år. 

Jonas Carlsson – 1 år. 

Thobias Ernfridsson – 2 år. 

Torbjörn Karlsson – 1 år. 

Jenny Mårtensson – 2 år. 

Anna Smillisdotter – 2 år. 

Jan Strömqvist – 1 år. 

Ersättare, samtliga 1 år: 

Tony Johansson 

Soheilas Maili 

Gabriella Webster 

  

§15. Val av revisorer samt revisorssuppleant, (väljs på 1 år). 

Valberedningens förslag till revisorer: 

Birgitta Berndtsson 

Roger Persson. 

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag till revisorssuppleant: 

Martin Sigby. 

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag. 

  

§16. Val av valberedning, (väljs på 1 år). 

Valberedningens förslag till valberedning: 

Jonna Roos 

Elin Sohlberg 

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag. 

  

§17. Övriga Frågor. 



Inga övriga frågor förelåg. 

  

§18. Verkställande protokolljustering. 

Protokollet skall vara justerat senast 20210913. 

  

§19. Mötets avslutande. 

Mötet avslutades av Birgitta Berndtsson. 

Katrine Jensen avtackades. 

  

  

Vid protokollet: 

Jan Strömqvist 

  

  

  

Justeras: 

Helena Dahlgren                                                                                      Gabriella Webstero 
 


