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Protokoll fört vid årsstämma 2021-06-20 

Plats: Serresjöskolan 

Närvarande: 15 fastigheter närvarande, avprickade på röstlängd. 

Närvarande styrelseledamöter: Lennart Larsson, Sven-Ingvar Göransson, Andreas Lindsjö, 

Sofia Andersson, Magnus Eriksson 

 

§1. Årsmötets öppnande och uppläsning av dagordning 

Ordförande förklarade årsmötet öppnat och läste upp kallelse och dagordning. 

 

§2. Val av ordförande för stämman 

Sven-Ingvar Göransson valdes till ordförande för stämman. 

 

§3. Val av sekreterare för stämman 

Magnus Eriksson valdes till sekreterare 

 

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare samt godkännande av röstlängd 

Linus Gren och Johan Lindkvist valdes till justeringsmän och rösträknare. 

 

§5. Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning 

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

  

§6. Styrelsens och revisorernas berättelser 

Kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen. Revisionsberättelsen lästes upp av Sofia 

Andersson och lades till handlingarna. 

 

§7. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 20/21. 

 

§8. Motioner 

Inga motioner har inkommit till stämman. 

 

§9. Ersättning till styrelsen 

Ersättning till styrelsen 80.000 kr som fördelas inom styrelsen 

 

§10. Styrelsens förslag till Budget för 2021/22 samt framläggande av debiteringslängd 

(medlemsavgifter); Meddelande om sista betalningsdag 

Beslutades att sista betalningsdag för årsavgift är 30/9. Debiteringslängden godkändes. Totala 

utgifter under året 1 040 000 kr, varav vägunderhåll budgeteras till 800.000 kr under året. 

Ingående kapital 705.000 kr för verksamhetsåret 21/22. 

 

§11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Större asfalteringsarbeten görs under sommaren 2021 för att höja vägstandarden. Dialog förs 

med Trelleborgs kommun för kommande förbättringsarbetet på Modeshögsvägens östra del. 

Då det kommer att bebyggas på nybildade fastigheter på Modeshögsvägen kommer det att bli 
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kostnader för breddning av väg samt installation av belysning på sträckan. 

 

§12. Val av styrelse, styrelseordförande 

Sven-Ingvar Göransson, Lennart Larsson och Annica Rosengren har ett år kvar.  

Andreas Lindsjö, ledamot, omval 2 år 

Sofia Andersson, suppleant, omval 1 år 

Magnus Eriksson, ledamot, omval 2 år 

Cecilia Arrhenius, ledamot, omval 2 år 

Sven-Ingvar Göransson valdes till ordförande, omval 1 år 

 

§13. Val av revisor och suppleant 

Lars Benediktsson och Anders Mattson, omval 2 år 

 

§14. Val av valberedning 

Tomas Lindbro och Eva Nelander, omval 2 år 

 

§15. Övriga frågor 

Frågor om vägarbetet i området ställdes till Lennart Larsson. Vi har samgrävt tillsammans 

med Trelleborgs kommun som drar ny el i området. Arbetet är vid tidpunkten för årsmötet 

ännu inte slutbesiktigade. 

En fråga uppkom om vad som gäller när en fastighet ska anslutas till väg. Vem står för 

kostnaden för ev höjning av anslutningen? Styrelsen tar med dig frågan och lägger ut svar på 

hemsidan. 

 

§16. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Protokollet kommer att justeras hos ordförande Sven-Ingvar Göransson, Strandmarksvägen 

16, inom 14 dagar, därefter kommer protokollet att anslås på föreningens anslagstavla och på 

hemsidan. 

 

§17. Avslutning 

Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Sven-Ingvar Göransson   Magnus Eriksson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Linus Gren    Johan Lindkvist 

Justerare    Justerare 


