
Protokoll, Gullbrandstorps vägförenings 

årsmöte 2017 

Protokoll fört vid årsmöte med Gullbrandstorps vägförening i Folkets Hus 2017-04-19 

§1 Ordförande Håkan Persson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. 

§2 Mötet godkände att kallelsen till årsmötet hade skett stadgeenligt. I år annonserades 
årsmötet på iGullbrandstorps hemsida, i Hallandsposten och på Tempos anslagstavla.  

§3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes i sin helhet.  

§4 Theres Jägerbrink valdes till mötesordförande.  

§5 Dennis Wallin valdes till sekreterare för mötet. 

§6 Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Alvar Gustafsson och Thore 
Oskarsson. 

§7 Styrelseberättelsen lästes upp av Alvar Gustafsson och godkändes av mötet. Styrelsen 
har haft 5 ordinarie möten samt ett antal telefonmöten under året.  

§8 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret. 

§9 Inga ärenden eller motioner har inkommit. Innan mötets öppnande. Dock finns där frågor 
från närvarande som tas upp under punkt  19, övriga frågor.  

§10 Inga förslag av befintlig styrelse. 

§11 Föreningens ekonomi under året redogjordes av Alvar Gustafsson.  

§12 Ersättningen till styrelsen bibehålles oförändrad. Ersättningarna blir då enligt följande: 
Ordförande 1000kr, Ekonomiansvarig 1000kr, sekreterare + ev. 2 ordinarie 



styrelsemedlemmar 700kr vardera. Två revisorer 400kr vardera. Omkostnadsbidraget blir i 
så fall totalt 4900kr. 

§13 Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Fredrik Larvall, dock sitter Håkan 
Persson kvar tills ett extra årsmöte hålls vilket blir inom en kort tid. 

§14 Här inkom förslag på att dra ner styrelsen till 4 personer. 

§15 Resterande styrelse valdes enligt valberedningens förslag. Fredrik Larvall valdes som 
ordförande på 2 år. Dennis Wallin omvaldes på 1 år till. Theres Jägerbrink sitter kvar 
ytterligare 1 år.. Alvar Gustafsson och Håkan Persson sitter kvar ytterligare några månader 
till frågan om Vägföreningen och Sammhällsföreningen sammaslagning är utredd. 

§16 Fredrik Ljungman sitter kvar ett år som styrelsesuppleanter och ytterligare en kommer 
väljas på det extra årsmötet. 

§17 Val av revisorer. Bertil Andersson omvaldes på 2 år. Kjell Holmen sitter kvar ett år till. 

§18 Till revisorssuppleanter sitter Bo Björnänger kvar 1 år till. Även Stefan Bergstaf sitter 
kvar 1 år till. 

§19 Övriga frågor:  

 a) Vem lagar hålen som finns i samhället? Håkan kontaktar kommunen och felanmäler och 
berättar vart dom finns. 

§20 Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna för 
avslutade. 
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