
Protokoll fört vid Gullbrandstorps vägförenings årsmöte 2019-04-09 

• Ordförande Fredrik Larvall öppnade mötet. 

• Fredrik Larvall valdes som ordförande för mötet. 

• Mötet godkände kallelsen till årsmötet. Detta har skett genom annonsering i 
Hallandsposten, notis på Tempo, gullbrandstorp.wordpress.com och facebook. 

• Dagordningen fastställdes.  

• Roger Karlsson valdes som sekreterare för mötet. 

• Kjell Holmen och Caroline Persson valdes till justeringsmän. 

• Ordförande läste upp styrelseberättelsen för det gångna året, frågan om 
vägföreningens framtid uppkom. 

• Revisorn  Kjell Holmen läste upp revisionsberättelsen samt föreslog att styrelsen 
skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året, vilket mötet beviljade.  

• Det fanns inga inkomna ärende och motioner. 

• Det fanns inga förslag från styrelsen till åtgärder att utföra eller påbörja under 
året.  

• Ordförande redogjorde för föreningens ekonomi. 

• Följande beslut om arvoden till nästkommande års styrelse och revisorer togs. 
Ersättningen till styrelsen bibehålles oförändrad. Ordförande 1000kr, 
Ekonomiansvarig 1000kr, övriga två ledamöter 700kr vardera. Två revisorer 400kr 
vardera. Omkostnadsbidraget blir i så fall totalt 4200kr. 

• Val av 2 styrelseledamöter, 2år. 
Fredrik Larvall omvaldes och Magnus Danielsson nyvaldes. 

• Val av 1 styrelsesuppleant, 2 år. 
Mikael Hollander omvaldes. 

• Val av 1 revisor, 2 år. 
Niclas Hagman nyvaldes. 

• Val av 1 revisorssuppleanter, 2 år. 
Bo Björnänger omvaldes. 

• Val av 2 valberedning, 1 respektive 2 år. 
Alvar Gustafsson och Maria Larvall omvaldes på 1 respektive 2 år. 

• Övriga frågor som diskuterades. 

• Ordförande informerade om dikesgrävningar samt grävningar för 
kabeldragning i samhället. Ordförande ska meddela samhällsföreningen om 
asfaltering.  



• Frågan om kostnad för målning av linjer på väg uppkom, styrelsen tar fram 
underlag för kostnad. 

• Diskussion om framtiden för vägföreningen uppkom igen men ingen vet nått 
konkret vilken tidsplan som finns. 

 

  

• Ordförande tackade besökarna för visat intresse och avslutade mötet. 

Sekreterare: 

.............................................................................. 

Roger Karlsson 

 

Justeras:  

...................................................................
 ..................................................................
. 
Caroline Persson                                        Kjell Holmen  

 


