
Protokoll fört vid möte med Gullbrandstorps vägförening 2019-01-15 
 
Närvarande: Fredrik Larvall, Dennis Wallin, Roger Karlsson 

 

 

§1. Fredrik Larvall öppnade mötet. 

§2. Närvarande enligt ovan. 

§3. Dennis Wallin och Fredrik Larvall väljs till justerare av protokollet. 

§4. Dagordningen godkänns. 

§5. Protokollet från förra styrelsemötet genomlästes och godkändes. 

§6. Diskussion kring utskicket på samhällsföreningens webbplats angående behov av 

fler personer som kan engagera sig för att driva föreningen mer aktivt kring 

ekonomin. Detta gällde då att kunna tillmötesgå boendes önskemål om 

investeringar i t.ex. väggupp och belysning. För att detta ska kunna ske måste 

föreningens medlemmar börja betala en årsavgift. Det har inte kommit mycket 

respons på utskicket, men en person har anmält intresse av att vara med i styrelsen. 

 

Vi gör ett mer kortfattat utskick snart inför årsmötet. 

§7. Ekonomisk rapport. Fredrik redovisade aktuellt saldo på kontot som uppgår till ca 

19 tkr.  

§8. Enligt årshjulet är det dags att se över vilka uppdrag som kräver nyval/omval. 

2 ledamöter (Både Fredrik Larvalls och Daniel Stolz åtagande löper ut). Daniel 

kommer inte ställa upp för omval. Fredrik ställer upp för omval. Det finns förslag 

på ny ledamot, Magnus Danielsson. 

1 styrelsesuppleant (Mikael Hollanders åtagande löper ut). 

1 revisor (Bertil Anderssons åtagande löper ut). 

2 valberedning (Alvar Gustafssons och Maria Larvalls åtagande löper ut). 

1 revisorssuppleant (Bo Björnängers åtagande löper ut). 

§9. Till nästa möte:  

Fredrik kontaktar valberedningen och meddelar poster enligt ovan. Bokslut skall 

göras och lämnas till revisor (Dennis). Fredrik ombesörjer utbetalning av arvoden. 

§10. Inför årsmötet: 

Datum blir den 9 april kl. 19.00 (reservdatum 2 april)  

Annons i HP Fredrik 

Sätta upp lapp på Tempo Dennis 

Informera via samhällsföreningens hemsida Fredrik 

Boka lokal på Folkets hus Roger 

Förbereda årsmöteshandlingar Fredrik 

§11. Nästa möte är förberedande möte för årsmötet. Detta genomförs vid behov via 

epost eller telefon  

 

 



Vid protokollet 

   

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

 Roger Karlsson 

Justeras 

 

 

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

Fredrik Larvall Dennis Wallin 


