
 

   ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Tid och plats:      2020-09-21, 18:30 i Dala SK Mjörn, V:a Bodarne 

§ 1. Mötets 
öppnande:  

Vägföreningens ordförande Henrik Ohlsson förklarade mötet öppnat 
och hälsar alla välkomna till ett på grund av Covi-19 försenat årsmöte. 

§ 2. Val av ordförande 
för mötet: 

Till mötesordförande utsågs Henrik Ohlsson. 
 

§ 3. Val av sekreterare 
för mötet: 

Till sekreterare för mötet utsågs John Hedlund. 
 

§ 4. Val av justerare: Till justerare av årsmötets protokoll utsågs Gunnar Olsson och 
Joachim Swärd. 

§ 5. Mötets behöriga 
utlysning: 

Beslutades att årsmötet var behörigt utlyst. 

§ 6. Fastställande av 
dagordning: 

Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

§ 7. Föredragning av 
verksamhets-
berättelsen: 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av John Hedlund. 

§ 8. Föredragning av 
resultat- och 
balansräkning:  

Henrik Ohlsson föredrog resultat- och balansräkning. 

§ 9. Föredragning av 
revisions-
berättelsen: 

Lennart Zackrisson föredrog revisionsberättelsen med en 
rekommendation från vår revisor Mats Kaudern att mötet beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.  
 

§ 10. Beslut om 
ansvarsfrihet för 
styrelsen 
verksamhetsåret 
2018: 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

§ 11. Framställningar 
från styrelsen : 

Ordföranden informerar om att i det rådande läget med Covi-19 har 
styrelsen följt de rekommendationer som Riksförbundet för benskilda 
vägar (REV) rått oss att hantera det rådande läget. Det har inneburit 
att styrelsen inte gjort några större satsningar på vårt vägnät förutom 
normalt löpande underhåll och mindre lagningar för att förhindra 
senare kommande större åtgärder och kostnader. Exempelvis mindre 
hål i asfalten och grenar som hänger ut över vägen. 
 

§ 12. Inkomna 
motioner: 

Ordföranden informerar om möjligheten att inkomma med motioner i 
god tid till årsmötet. Två motioner har inkommit. Den ena gällde 
grusning av del av ”Genvägen”. Den andra om bättre skyltning att 
Lärketorpsvägen är en återvändsgata. (Det finns en skylt som många 
inte har uppmärksammat.) 
I samband med denna punkt beslöts att se över våra skyltar över lag. 
 



§ 13. Beslut om 
arvoden till 
styrelsen och 
revisorer: 

Årsmötet ställer sig bakom de nuvarande arvodena. 
 

§ 14. Styrelsens förslag 
till budget samt 
debiteringslängd 
för 2020: 

Mötet godkände det till möte utskickade budgetförslaget som innebär 
en oförändrad utdebitering för verksamhetsåret 2020. 

§ 15. Val av ledamöter 
och suppleanter: 

Till ordinarie ledamot på två år valdes Eleonor Nordkvist, Leif 
Törnqvist och John Hedlund. 
Till suppleanter på två år valdes Per Norlén och Anna-Karin Petrusson. 
 

§ 16. Val av revisor och 
revisorssuppleant 

Till revisor på ett år valdes Mats Kaudern.  
Till revisorssuppleant på ett år valdes Stefan Freij. 
 

§ 17. Val av 
valberedning: 

Till valberedning på ett år valdes Björn Dahlin (sammankallande) och 
Jon Lindroth 
 

§ 18. Övriga frågor: - Ordförande informerar om etableringen av vatten och avlopp. 
Upplägget är att Alingsås VA har projekterat arbetet i 4 faser 
fördelat på ca. 4år. Just nu råder förseningar i arbetet. Det 
uppfattas råda olika meningar om hur samarbetet med 
Alingsås energi ska fungera.  Försäljning av markområdena 
gör att de måste förhandla med fler markägare innan de kan 
påbörja grävning. 

- Frågan lyftes om hur vi kan komma tillrätta med 
trafiksituationen i korsningen Prostens väg och Kyrkvägen. 
Ordföranden berättar att styrelsen tagit dit Alingsås kommuns 
trafikingenjör vid 2 tillfällen utan att komma till någon 
lösning. Bilar respekterar varken aktsamhet i vägkorsningen 
eller hastighetsbegränsningen. 

§19. Meddelande om 
plats för 
stämmoprotokoll
et hålls 
tillgängligt: 

Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på föreningens 
hemsida www.vbodarna.se efter Måndagen den 5 oktober.  
 

§ 20. Mötets 
avslutning: 

Ordförande tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat. 
 

 

Vid protokollet.  Justeras:  Justeras: 

 

 

John Hedlund   Gunnar Olsson Joachim Swärd

   

http://www.vbodarna.se/

