
ÅRSSTÄMMA I GISLÖVS VÄGFÖRENING  
 
 
 
 
Medlemmarna i Gislövs Vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för 
verksamhetsåret 2021/22. 
 
Plats och tid: Serresjöskolans matsal tisdagen den 21 juni 2022 kl. 19.00. Bra om ni har er 
fastighetsbeteckning till hands vid registreringen.  
 
Dagordning vid stämman: 
1.   Årsmötets öppnande och uppläsning av dagordning  
2.   Val av ordförande för stämman  
3.   Val av sekreterare för stämman  
4.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare samt godkännande av röstlängd  
5.   Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning  
6.   Styrelsens och revisorernas berättelser  
7.   Ansvarsfrihet för styrelsen  
8.   Motioner  
9.   Ersättning till styrelsen  
10. Styrelsens förslag till Budget för 2022/23 samt framläggande av debiteringslängd 
(medlemsavgifter); Meddelande om sista betalningsdag  
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan  
12. Val av styrelse, styrelseordförande  
13. Val av revisor och suppleant  
14. Val av valberedning  
15. Övriga frågor  
16. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt  
17. Avslutning  
 
Övrigt:  
Årsredovisning för 2021-22 och budget för 2022-23 finns på hemsidan. Dessutom finns 
Debiteringslängd tillgänglig hos Cecilia Arrhenius, mobil.nr. 0709-29 27 46.  
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Information om verksamheten 
 
 
Styrelsen för Gislövs Vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2021-05-01 – 2022-04-30.  
 
Styrelsen: vid årsstämman i juni noterades att Sven-Ingvar Göransson, Lennart 
Larsson och Annica Rosengren har 1 år kvar på sina mandat. Andreas Lindsjö, 
Cecilia Arrhenius och Magnus Eriksson omvaldes på 2 år. Sofia Andersson valdes till 
suppleant på 1 år. Sven-Ingvar Göransson valdes till ordförande. Styrelsen har haft 6 
sammanträden under året och ett flertal arbetsmöten. 
Revisorerna Lars Benediktsson och Anders Matson omvaldes på 2 år liksom Eva 
Nelander och Tomas Lindbro i valberedningen. 
 
Vi har under verksamhetsåret genomfört omfattande vägförbättringar på ett flertal 
ställen: Strandmarksvägens östra och mellersta del, Strandrågsvägen, Vassvägen 
och Sandrörsvägen. Vinterväghållning har under året inte varit aktuellt och vi följer 
den kommunala vinterpolicyn. Styrelsens uppfattning är att vägnätet är i gott skick. I 
planen för kommande åtgärder ligger förbättring av Modeshögsvägens östra del när 
pågående och planerad villabyggnation där är klar.  
Gatubelysningen är nu utbyggd och kompletterad med belysningspunkter i områdets 
östra del. Fiberoperatören har också förberett för anslutning av de nya fastigheterna. 
 
De besvärande översvämningarna på Järabacksvägen/Ättehögsvägen skall enligt 
avtal åtgärdas av Kommunen. 
 
Den nya infotavlan utanför Modeshögs Dagis håller vi nu uppdaterad. De gamla 
tavlorna är borttagna. Villaägareföreningen har också erbjudits utrymme på den nya 
tavlan för sin information. Hemsidan håller vi löpande aktuell bl a med info från 
styrelsemöten www.gislovsvagforening.se. Kommunikation med styrelsen sker 
lämpligen via mail: info@gislovsvagforening.se eller på årsmötet.  
 
Uttaxering av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021/22 har genomförts.  
Sett över flera år täcker medlemsavgifterna både löpande driftskostnader och 
erforderliga investeringar. Översyn och justering av andelstal har genomförts. 
Beträffande föreningens ekonomiska ställning i övrigt hänvisas till resultat- och 
balansräkning. 
 
 
Styrelsen i maj 2022 
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