
 Gislövs Vägförening 
 
Protokoll fört vid Årsstämma kl 14.00 den 16 juni 2013 
 
Plats: Serresjöskolan. 
 
Närvarande 34 fastighetsägare, dessutom representerades 3 fastigheter genom fullmakt. 
 
Närvarande styrelseledamöter: Lennart Larsson, Jonny Olsson, Sven-Ingvar Göransson, Joachim 
Magnusson och Pernilla Lindsjö. 
Frånvarande styrelseledamöter: Ola Pärson. 
 
§ 1 Öppnande 
Föreningens ordförande Sven-Ingvar Göransson hälsade alla välkomna och förklarade stämman 
öppnad. Godkändes tillägget -”och budget”- under punkten 13 i dagordningen. 
 
§ 2 Val av ordförande för stämman 
Föreslogs Sven-Ingvar Göransson som valdes till ordförande. 
 
§ 3 Val av sekreterare för stämman 
Föreslogs Jonny Olsson som valdes till sekreterare. 
 
§ 4 Val av justeringsmän samt godkännande av röstlängd 
Föreslogs Sven-Gunnar Berglind och Elisabeth Månsson-Walker till justeringsmän. Valdes Sven-
Gunnar Berglind och Elisabeth Månsson-Walker. Ordföranden frågade om någon ville granska 
Röstlängden som var framlagd. Ingen ville granska röstlängden.  Röstlängd och Dagordning 
godkändes.  
 
§ 5 Prövning om kallelse till stämman skett i behörig ordning 
Mötet förklarades av stämman stadgeenligt utlyst.  
 
§ 6 Styrelsens och revisorns berättelser 
Ordföranden redogjorde för följande: 
* Belysningsfrågan och anläggningsbeslutet som nu vunnit laga kraft. 
* Vår vägunderhållskostnad var låg pga bra vägar och snöfattig vinter.  
* Andelstalen har justerats för några få fastigheter. 
* Styrelsen har återigen minskat sina uttag av arvoden pga färre möten. 
 
Joachim Wall ville ha röstning om en text i förvaltningsberättelsen som han ville ändra. De som ville ha 
den kvar vann med 24-4. 
Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen i framlagt skick liksom årsredovisning och revisions-
berättelse. 
 
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt. 
 
§ 8 Motioner 
Inga giltiga motioner var inkomna. 
 
§ 9 Belysningsfrågan 
Ordföranden gick igenom varför vi tagit över belysningen på Ättehögsvägen. Han berättade även om 
projekteringen.  Information om ritningar och kostnad för utbyggnaden skall lämnas när anbud har 
accepterats.  
 
§ 10 Ersättning till styrelse och revisorer 
45 000 kr fastställdes enligt förslag av stämman även för nästa år som tak.  
 
§ 11 Styrelsens förslag till reviderad debiteringslängd för 2012/13 pga indrivning via 
kronofogden. 



Två fastigheter hade ej betalat årsavgiften för 2012/13 när kallelsen skickats ut. En har betalat under 
tiden. 
Den framlagda och reviderade debiteringslängden för 2012/13 godkändes. Sista betalningsdag för 
medlemsavgift fastställdes till den 30 september 2013. 
 
§ 12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2013/14 samt framläggande av 
debiteringslängd. Meddelade om sista betalningsdag. 
Dem framlagda debiteringslängden godkändes. Årsavgift 300 kr per andelstal fastställdes. Sista 
betalningsdag för medlemsavgift fastställdes till den 30 september 2013. 
 
§ 13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 
Den övergripande arbetsuppgiften är nu att genomföra utbyggnaden av belysningen. Information om 
detta kommer att lämnas på lämpligt sätt. 
 
En fastighetsägare haft sitt staket långt utanför sin tomt på Modeshögsvägen. Detta är nu påtalat så 
att vi kan bredda vägen. Beslöts att ansöka om statsbidrag för hela Modeshögsvägen samt 
Sjöstensvägen fram till väg 9. Översyn av utfarterna till väg 9 skall på nytt ses över i samarbete med 
Trafikverket och Kommunen. Potthål på Strandmållavägen skall repareras. Kommunen är vidtalad om 
att markera övergångsställe vid skolan. Lennart Larsson skall kontakta dagis om parkering. 
 
Farthinder (på försök) på Modeshögsvägen godkändes genom röstning 14 – 10. Kostnadsram ca 15 
kkr. Erforderliga beslut t ex från Trafikverket skall föreligga. 
 
§ 14 Val av styrelse, styrelseordförande 
Sven-Ingvar Göransson, Lennart Larsson, Pernilla Lindsjö och Ola Pärson har ett år kvar på sina 
mandat. Jonny Olsson valdes på 2 år och Jocke Magnusson avgår på egen begäran. Nyval av Håkan 
Fridvall och Annica Rosengren som valdes in i styrelsen på 2 år. Omvaldes Sven-Ingvar Göransson till 
ordförande. 
 
§ 14 Val av revisor och suppleant 
Omvaldes Lars Benediktsson till ordinarie revisor och Anders Matsson till suppleant. 
 
§ 15 Val av valberedning 
Omvaldes Sten Bengtsson (sammankallande) och Lillian Lavesson.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Walls skrivelse togs upp men Wall fullföljde ej frågorna. 
Fråga ställdes om placering av belysningsarmaturer. Stämman beslöt att vi får lita på experterna vad 
gäller det praktiska genomförandet. 
 
§ 17 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 
Protokollet kommer att justeras hos ordföranden Sven-Ingvar Göransson, Strandmarksvägen 16,   
tisdagen den 25 juni kl 18.00.  
 
§ 18 Avslutning 
Ordföranden tackar och avslutar mötet. 
 
Jonny Olsson 
 
Jonny Olsson (sekreterare)   
 
Justeras: 
Sven-Ingvar Göransson 
 
Sven-Ingvar Göransson (ordförande) 
 
Sven-Gunnar Berglind  Elisabeth Månsson-Walker 
 
Sven-Gunnar Berglind                                              Elisabeth Månsson-Walker 


