
1 / 3 

 

Protokoll 

Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2022-07-17  

 på Eliasa Gård, Hembygdsgården, Södra Näs 

 

§1  Ordf Anneli Westling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Kallelse till årsmötet har skett i enlighet med föreningens stadgar. 

Till årsmötet har registrerats 39 röstberättigade medlemmar. 

§2 Till ordförande och sekreterare valdes Anders Axelsson och Thord Gustafson. 

§3 Att justera protokoll och tillika rösträknare valdes Göran Jonsson och Björn Jensen. 

§4 Årsmöteshandlingar har varit utlagda på hemsidan sedan slutet juni och fanns 

framlagda vid mötet för medlemmarnas information.  

§5 Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag. 

§6 Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen har funnits på 

hemsidan. Handlingarna anses föredragna.  

 Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen lades till handlingarna. 

 Årsredovisningen anses föredragen. Årsredovisningen lades till handlingarna. 

 Årsmötet beslutar fastställa årsredovisningen och dispositioner. 

§7 Revisorernas berättelse föredrogs av mötesordföranden och lades till handlingarna. 

§8 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§9  Styrelsens förslag till underhållsplan och budget. 

Årsmötet godkände underhållsplanen.  

Årsmötet fastställde budget för 2022/2023 enligt styrelsens förslag. 

§10 Medlemsavgiften för 2022/2023 föreslogs oförändrad: 850 kr för året runt boende, 

510 kr för fritidsboende och 85 kr för obebyggd tomt. Stämman antog förslaget. 

§11 Till årsmötet har inkommit två motioner gällande Kohallsvägen och Trulsa Gata. Efter 

diskussion beträffande Kohallsvägen beslutade årsmötet att befintlig väg ska 

asfalteras och kostnaden delas mellan de boende och vägföreningen. Dessutom ska 

vägföreningen hårdgöra och grusa ordentlig vändplats samt sätta upp spegel. 

Motionen från Trulsa Gata avslogs enligt styrelsens förslag men kan tas upp till 

förnyad prövning efter avslutad byggnation.  

§12  Styrelsen föreslår ersättning till styrelsen och revisorerna med summa 41 200 kronor 

jämte reseersättning. 
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 Årsmötet godkänner styrelsens förslag. 

 

§13  Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår. 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och ersättare till 2023: 

Anneli Westling  Omval styrelseledamot 

Jonas Finnskog  Omval styrelseledamot 

Charlotta Larsson Nyval ersättare 

Per Fransson  Omval ersättare  

Årsmötet bifaller valberedningens förslag.  

Som ordförande till styrelsen Södra Näs och Nygårds vägförening föreslår 

valberedningen Anneli Westling, omval på ett år till 2022. 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag. 

§14 Val av revisorer och ersättare för kommande verksamhetsår 

Valberedningens förslag till revisorer och ersättare till 2023:  

Jesper Havsol    Nyval revisor    

Ann-Britt Nilsson Omval ersättare 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag. 

§15 Fråga om val av valberedningen 

Föreslogs omval av Maria Havsol (sammankallande) samt Bengt Fransson och Lena 

Gustavsson. Årsmötet beslutade enligt förslaget.  

§16  Övriga frågor:  

• Vi har ett problem med Parkslide, samtliga medlemmar uppmanas bekämpa 

denna invasiva art, se mer information på snas.se 

• Samtliga medlemmar uppmanas också att hålla efter sina häckar för ökad 

trafiksäkerhet! 

• Styrelsen uppmanades se över avgifterna för framtida år då speciellt asfaltering 

nu blivit mycket dyrare. 

§17 Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt 

Den 31 juli skall mötesprotokollet finnas tillgängligt på föreningens hemsida samt 

hos ordförande Anneli Westling. 
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§18 Årsmötet avslutas 

Anders Axelsson tackade alla som kommit till årsmötet.  

 

 

 

Södra Näs 2022-07-17 

Vid protokollet       Ordförande 

 

 

Thord Gustafson      Anders Axelsson 

 

Justeras       Justeras 

 

Göran Jonsson       Björn Jensen 
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