
Kolmårdens vägförening 

Protokoll Årsmöte 2021-10-2719.00 Sandviksgården 

§ 1 Val av ordförande till stämman 

Mötet öppnades av föreningens ordförande Jan Åberg. Vid årsmötet var 17 medlemmar plus tre 

fullmakter närvarande. Till ordförande av stämman valdes Jan Åberg. 

§ 2 Val av sekreterare för stämman. 

Fastställdes. Till mötets sekreterare valdes Henrik Sköld. 

§ 3 Val av 2 st justeringsmän 

Fastställdes. Till att justera stämmoprotokollet valdes Ingemar Sjöström och Alex Klefbäck. 

§ 4 Stämmans behöriga utlysande 

Fastslogs att stämman utlysts i behörig ordning den 9/10 på föreningens hemsida samt annons i 

Norrköpings Tidning och Folkbladet. 

§ 5 Styrelsens och revisorernas berättelse. 

Styrelsens berättelse, balans- och resultaträkning föredrogs av Ola Lindgren. 

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Gert Gustafson. 

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag: 

Att fastställa balansräkningen med en omslutning på SEK 1 308 538 

Att fastställa årets resultat på SEK -145 261 

§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag: 

Att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020— 2021. 

§ 7 Framställningar och information från styrelsen 

Styrelsen föredrog om kommunens planer om att överlåta större ansvar gällande grönområden på 

föreningen. Vägföreningen har idag cirka 90 hektar grönområden samt fem lekplatser. Grönområden 

samt lekplatser sköts idag av kommunen. 

§ 8 Motioner från medlemmarna 

Två motioner har inkommit till styrelsen innan årsmötet. 

Första motionen gällde avvattning av Råsslavägen, styrelsen har i samband med omasfalteringen tagit 

hänsyn till detta. Styrelsen skall ha detta som en observationspunkt för att se om åtgärd gav önskad 

effekt. 

Den andra motionen gällde möjligheten att utföra hastighetssänkande åtgärder för Råsslavägen. 

Styrelsen ansåg att detta borde ligga på kommunen då de ändrat hastigheten på vägen utan att 

Kolmårdens vägförening 	 1(2) 



rg, mötesordföran e 

genomföra några andra åtgärder vilket strider mot ambitioner med reglering av hastigheterna i sam-

hället. I uppdraget med förändra hastigheter, skall kommunen genomföra åtgärder som bidrar till sänkt 

hastighet utöver att ändra skyltad hastighet. 

Stämman beslutade att styrelsen åndå skall se över möjligheten att inför hastighetssänkande åtgärder. 

Styrelsen skall återkoppla till medlemmarna som inkommit med motionen hur arbete fortlöper. 

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Förslag på att ersättningen till styrelse samt revisorer ökas med 3% gentemot föregående år. 

Förslaget bifalles från stämman. 

§ 10 Styrelsens förslag tillutgift- och inkomststat samt debiteringslängd 

Budget för verksamhetsåret 2020 — 2021 presenterades och godkändes av stämman. 

Styrelsen föreslog en ökning av årsavgiften med 3%. Stämman godkänner förslaget. 

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande 

Omval. 

Jan Åberg ledamot 2 år. 

Henrik Sköld ledamot 2 år. 

Henri Johansson ledamot 2 år. 

Peter Jonsson suppleant 2 år 

Övriga poster. 

Gert Erixon ledamot 1 år kvar. 

Inger Negendanck ledamot 1 år kvar. 

Ola Lindgren Ledamot 1 år kvar. 

§ 12 Val av revisor och suppleant 

Gert Gustavsson valdes som revisor för 2 år 

011e Rosén revisor 1 år kvar 

Gunnar Sem valdes som suppleant för 1 år 

§ 13 Fråga om val av valberedning 

Sittande valberedning fick förnyat förtroende. 

§ 14 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Stämmoprotokollet kommer att läggas upp på föreningens hemsida (www.kolmardensvagforening.se) 

Henrik Sköld, mötessekreterare 

emar Sjöström, fustering av protokoll 	 Al x Klefbäck, justering av protokoll 
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