
Protokoll fört vid Sjöviks vägförenings årsmöte 2022-05-31 kl. 18:30 i lokalen 

 
Närvarande: Göran Ekblom, Bernt Calvert, Robert Johnsson, Anki W Sjöswärdh, Peter 
Wendeblad samt 5 medlemmar.  

§  1.  Mötets öppnande. 

 
Ordföranden öppnade mötet 

§  2. Val av ordförande , sekreterare och justerare.  

 
Till ordförande valdes siOande, Pll sekreterare valdes siOande och Pll justeringsmän valdes 
Anders Majqvist och Erki ViiOa.  

§  3.  Frågan om mötets behöriga utlysande. 

 
Mötet ansåg aO mötet var utlyst i Pd. 

§  4.  Styrelsens verksamhetsberäOelse. 

 
Ordföranden läste igenom verksamhetsberäOelsen som godkändes av mötet. 

§  5.  Kassa och revisionsberäOelsen 

Ordföranden läste igenom  kassa och revisionsberäOelsen som godkändes av mötet. 

§  6.  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 

 
Styrelsen fick beviljad ansvarsfrihet. 

 
§  7. Till styrelsen inkomna moPoner. 

 
Det hade inte kommit in några moPoner Pll styrelsen. 



§  8.  Arvode Pll styrelsen och revisorer.  

 
Mötet ansåg aO det skulle vara oförändrat arvode.  

§  9. Styrelsens förslag Pll inkomst och utgi_sstat, däribland arbetsåtgärder och 
medlemsavgi_.  

 
Ordföranden gick igenom förlaget som godkändes av mötet. Det beslutades aO 
medlemsavgi_en skulle förbli oförändrad = 0 kronor yOerligare 1 år.  
Då styrelsen inte har fåO Pll sig den exakta kostanden för övertagandet av vägföreningens 
vägar så finns det en risk aO de pengar som finns i kassan inte kommer aO räcka. 
EO förslag från en medlem var aO vägföreningen skall ta ut en mindre medlemsavgi_ för aO 
täcka kostnaden. Mötet beslutade aO ta upp denna fråga på nyO vid nästa årsmöte då vi vet 
vad den verkliga kostnaden kommer aO bli.  
  

 
Ordföranden läste upp eO förslag på budget för räkenskapsåret 2022 enligt följande: 
Lokalhyra och annonsering                                                                          2000:- 
Styrelsearvode                                                                                             31000:- 
Tele och porto                                                                                                3600 :- 
Bank och försäkringar                                                                                   4000:- 
Data och kontorsmateriel                                                                             2000:- 
Övriga kostnader                                                                                            1000:- 
Summa                                                                                                           43600:- 
AO lägga Pll kommunen för övertagandet av vägföreningens vägar 220000:- 
Totala utgi_er för kommande verksamhetsår                                       263600:- 

§ 10.  Val av ledamöter Pll styrelsen 

 
Valbara var JeaneOe Calvet, Bernt Calvert, dessa valdes om på 2 år.  
Även ordföranden skulle väljas på 2 år, Göran Ekblom valdes om för en ny period. 

§ 11.  Val av revisorer och valberedning 

 
Jonas Larsson valdes om på yOerligare 2 år. Styrelsen har ingen valberedning.  

§ 12.  Bestämmande av Pd och plats för protokolljustering 

 
Söndag 05/06 kl. 18.00 i lokalen 



§ 13.  Övriga frågor  

Mötet beslutade aO ge styrelsen mandat aO skriva på Genomförandeavtal KS15:624 med 
Lerums Kommun angående ändring av huvudmannaskap för GA:16 Sjöviks vägförening.  
Mötet beslutade vidare aO avsluta det bankkonto som finns, då det är eO konto som 
öppnades i samband med aO föreningen tog eO lån för Pdigare upprustning av vägarna.  
Vägföreningen har eO postgirokonto som föreningens pengar är placerade på.  
Det kom även 2 frågor i samband med aO kommunen övertar våra vägar.  
1. En medlem har en väg som går på eO servitut på deras mark, hur ställer det sig med 
taxeringsvärde på tomten ? 
2. En annan medlem undrade gällande bland annat om tomt som går på bägge sidor om en 
väg. 
Båda dessa medlemmar uppmanades aO ta kontakt med kommunen för aO få hjälp aO 
utreda sina frågor inför övertagandet.  

§ 14. Mötets avslutande  

 
Ordföranden tackade medlemmarna för aO det hade kommit och mötet avslutades kl. 19:00. 

---------------------------------------------  ------------------------------------- 
Göran Ekblom                           Anki W Sjöswärdh 
Ordförande                          Sekreterare 

--------------------------------------------                        ------------------------------------- 
Anders Majqvist                         Erki ViiOa 
Justerare                            Justerare   

  
 


