
 

   ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Tid och plats:      2021-05-26, 18:30 vid Dala SK Mjörn, V:a Bodarne 

§ 1. Mötets 
öppnande:  

Vägföreningens ordförande Henrik Ohlsson förklarade mötet öppnat 
och hälsade alla välkomna till mötet som på grund av 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer fick hållas utomhus, med 
hänsyn till Covid-19 pandemin.  

§ 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 Katarina Korsback och Per 
Olofsson. 

§ 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 Kassören Eleonor 
Nordkvist. 

§ 8. Föredragning av 
resultat- och 
balansräkning:  

Eleonor Nordkvist föredrog resultat- och balansräkning. Inget att 
anmärka. 

§ 9. Föredragning av 
revisions-
berättelsen: 

Mötet tog del av utsänd revisionsberättelse med bfogad 
rekommendation från vår revisor Mats Kaudern att mötet beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.  
 

§ 10. Beslut om 
ansvarsfrihet för 
styrelsen 
verksamhetsåret 
2020: 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

§ 11. Framställningar 
från styrelsen: 

I det rådande läget med Covi-19 har styrelsen följt de 
rekommendationer som Riksförbundet för enskilda vägar (REV) 
rekommenderat föreningen att hantera i rådande läge. 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 på mindre åtgärder är hål i asfalten och grenar som 
hänger ut över vägen. 
Styrelsen har i sin Verksamhetsplan för avsikt, förutom löpande 
insatser att göra särskilda insatser på följande vägområden:  

- Del av Kyrkvägen 
- Del av Trollsjövägen 
- Solbergavägen 



Styrelsen informerade också om att Samhällsbyggnadskontoret 
startat en utredning med syfte att se över de regler som styr det 
kommunala bidragen som årligen betalas ut till Väg- och 
Samfällighetsföreningar. Utfallet av denna utredning är självfallet 
svårt att uttala sig om men det kan innebära en såväl oförändrad som 
förändrad inkomst för föreningen.  

§ 12. Inkomna 
motioner: 

Inga nya motioner hade inkommit. Ordföranden lyfte i stället en 
motion från förra årsmötet som syftade till att minska kostnaderna 
för utskicket för kallelsen till Årsmötet. 
Vi är anslutna till Riksorganisationen för Enskilda Vägar (REV) och 
efter att vår ordförande kontaktat REV framkomkom att det är möjligt 
även för oss att utnyttja e-post som ett sätt att sända ut kallelser. 
Eftersom förfarandet är förpliktat med vissa villkor kommer styrelsen 
pröva på en mindre pilotgrupp för att utvärdera positiva och negativa 
effekter innan det kan tas i bruk.  
Mötet ställde sig positiv till en försöksverksamhet och att frågan ånyo 
kommer upp på nästa årsmöte innan beslut om eventuellt införande 
kan fattas. 

§ 13. Beslut om 
arvoden till 
styrelsen och 
revisorer: 

Årsmötet ställde sig bakom de nuvarande arvodena. 
 

§ 14. Styrelsens förslag 
till budget samt 
debiteringslängd 
för 2021: 

Mötet godkände det till möte utskickade budgetförslaget som innebär 
en oförändrad utdebitering för verksamhetsåret 2021. 

§ 15. Val av ordförande Till ordförande på två år valdes Henrik Ohlsson. 

§ 16. Val av ledamöter 
och suppleanter: 

Till ordinarie ledamot på två år valdes Lennart Zackrisson. 
Till suppleanter på två år valdes Kajsa Murro och Jonatan Hallgren. 

§ 17. Val av revisor och 
revisorssuppleant 

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

§ 18. Val av 
valberedning: 

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

§ 19. Övriga frågor: Ordförande informerade om läget då det gäller grävning av VA och 
fiber i vårt vägnät på västra sidan av järnvägen. 

§ 20. Meddelande om 
plats då stämmo-
protokollet hålls 
tillgängligt: 

Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt för justering 6 juni 
klockan 17:00, i Dala. 
 

§ 21. Mötets 
avslutning: 

Ordförande tackade deltagarna och förklarade årsmötet för avslutat. 

 

Vid protokollet.  Justeras:  Justeras: 

 

 

John Hedlund   Katarina Korsback Per Olofsson 

  


