Mölnlycke Vägförening
Närvarolista: se lista sidan 9.
1 Öppnande av stämman
Styrelsens ordförande Anders Huvstig hälsade alla närvarande välkomna och
förklarade stämman öppnad.
2 Val av ordförande för stämman
Stämman valde Anders Huvstig till ordförande.
3 Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare valde stämman Peter Ingvarsson.
4 Val av två justeringspersoner/rösträknare som tillsammans med
ordförande för stämman justerar protokollet
Stämman valde Jan Klaamas och Gunnar Feuk till justeringspersoner att
tillsammans med stämmoordföranden justera protokollet samt till rösträknare.
5 Fastställande av röstlängd
Stämman fastställde närvarolistan (sid 9) att tillsammans med den framlagda
debiteringslängden gälla som röstlängd.
6 Fråga om stämman är behörigen utlyst
De närvarande medlemmarna fann att stämman varit behörigen utlyst.
7 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning, bilaga
1 och 2
Dessa
dokument redovisas av Anders Huvstig och läggs till handlingarna.
8 Revisorernas berättelse, bilaga 3
Revisorn Dick Wesström redogör för berättelsen, som läggs till handlingarna.
9 Fastställande och ansvarsfrihet
Stämman fastställde
a) resultat- och balansräkning
b) disponeringen av årets resultat i enlighet med styreslens förslag i
verksamhetsberättelsen
c) stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
10 Förslag från styrelsen har inte lämnats till stämman.
11 Motioner från medlemmar har inte inlämnats.
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12 Beslut budget och avgift
a) Stämman fastställde styrelsens förslag till budget för 2021.
b) Stämman fastställde avgiften per andel till 1 150 kr enligt den framlagda
debiteringslängden och med senaste betalningsdag den 30 oktober 2021.
Räkningar kommer inte att skickas till de medlemmar som under sommaren
2021 betalade avgiften.
13 Ersättningar till styrelsen och revisorerna
Stämman konstaterade att dessa ersättningar fastställts genom fastställandet av
styrelsens förslag till budget för 2021.
14 Val av styrelse och styrelseordförande
På förslag av valberedningen (Gunnar Feuk och Bertil Johansson) valde
stämman
a) ledamöter för 2 år Stig Adamsson (omval), Leif Dübech (omval) och Daniel
Kumlin (omval); det noterades att Anders Huvstig och Peter Ingvarsson är valda
till stämman 2022.
b) ordförande omval Anders Huvstig (1 år).
c) suppleant för 2 år Jarl Andreasson (omval).
15 Val av revisorer
På förslag av valberedningen valde stämman
a) revisor 2 år nyval Birgitta Danielsson; det noterades att Dick Wesström är
vald fram till stämman 2022.
b) suppleant, det noteras att Johan Fagerlind är vald fram till stämman 2022.
16 Val av valberedning
Stämman utsåg till valberedning för 2022 års ordinarie stämma Gunnar Feuk
och Bertil Johansson, båda omval. Gunnar Feuk utsågs till sammankallande.
17 Övriga frågor
Det diskuterades hur mycket årsavgiften för kommande år kan sänkas med tanke
på att styrelsen då avser att inte låta utföra ny toppbeläggning på någon av
föreningens vägar.
18 Meddelande tid och av plats där protokollet är tillgängligt
Protokollet skall vara tillgängligt fr.o.m. den 19 oktober 2021 i Mölnlycke
biblioteks hembygdsavdelning samt på vägföreningens hemsida.
19 Avslutning av stämman
Anders Huvstig tackade de närvarande och avslutade stämman.
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Sekreterare:

Peter Ingvarsson
Peter Ingvarsson

Protokollet justerat den 14 oktober 2021

Stämmoordförande:

Anders Huvstig
Anders Huvstig

Justering: Jan Klaamas

Gunnar Feuk

Jan Klaamas

Gunnar Feuk
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