
Protokoll årsmöte  

Årsmöte Grytans gårdsägarförening den 18/6 2019 kl 19.00 på Grytans hembygdsgård. 

Närvarande  

Lars-Erik Söderström  Eva Söderström  
Ove Sandström   Ove Häggquist 
Ove Olofsson   Anna Greta Häggquist 
Ulf Jonsson   Gunnar Persson 
Monica Körner   Niclas Eriksson  
Harald Sandström  Bo Söderholm  
Helen Åsander   Mia Sten-Handler   
Richard Åsander    

§ 1 Val av ordförande för mötet  
Lars-Erik hälsade välkommen, förklarade mötet öppnat och valdes som ordförande för mötet. 

§ 2 Val av sekreterare för mötet  
Sekreteraren valdes att föra protokoll under mötet. 

§ 3 Val av två justeringsmän  
Protokollet justeras av Eva Söderström och Bo Söderholm. 

§ 4 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst  
Mötet anser att kallelse gått ut i enlighet med stadgarna, senast två veckor före årsmötet.  

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelsen delades ut till samtliga mötesdeltagare för genomläsning, varpå Lars-Erik 
gick igenom densamma.  
Det påtalades att belysningspunkter efter vägen mot Håkansta gård troligen är på väg att gå sönder, 
styrelsen håller koll på det inför höstens belysningsreparationer. 

Det diskuterades även om utökning av antalet belysningspunkter vilket sedan tidigare konstaterats 
vara kostsamt för föreningen när aktuella vägavsnitt saknar statsbidrag mm innebärande att 
föreningen skulle få bära hela kostnaden själv.  
Följdfråga om enskilda fastighetsägare själv kan bekosta uppförande av belysningspunkt som sedan 
överförs till föreningen och kopplas samman med befintliga belysningspunkter. Vid sådant 
önskemål, tag kontakt med styrelsen som undersöker om det är möjligt att genomföra. 

Grannsamverkan diskuterades och förslag framkom att lägga upp info på hemsidan www.grytan.nu 
gällande informationsspridning. 

Mia redogjorde för höstens fest och informerar om att det planeras för en liknande fest igen till 
hösten.  
 
Ekonomin för det gångna året gicks igenom och det konstaterades att kassan uppgår till minst det 
belopp som stadgarna kräver. 

§ 6 Revisorernas berättelse 
Eva Söderström föredrog revisorernas berättelse vilken föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.  
Det noterades dock bristfällig redovisning av kostnaden för hemsidan som delas med Optand-
Prästbordets vägsamfällighetsförening. 

http://www.grytan.nu


§ 7 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  
 Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§  8 Fastställande av arvoden  
Mötet beslutade arvodena att uppgå till 999 kr för kassören och 500 kr för ledamot. 

§ 9 Val av ordförande på ett år  
 Valberedningen som representerades av Harald Sandström föreslog Lars-Erik Söderström för omval 
 vilket bifölls av mötet.  

§ 10 Val av styrelseledamöter på två år samt val av minst en styrelsesuppleant  
 Valberedningen föreslog Ove Olofsson och Monica Körner för omval till ledamöter samt Mia Sten-
 Handler för omval till suppleant vilket bifölls av mötet.  

§ 11 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år  
 Valberedningen föreslog Lisa Nilsson och Niclas Eriksson som revisorer och Bo Söderholm som  
 revisorssuppleant vilket bifölls av mötet.  

§ 12 Val av valberedning 
 Anton Sandström föreslogs som valberedning vilket bifölls av mötet. Inget ytterligare förslag    
 framkom varpå Anton får i uppgift att hitta en lämplig kandidat till valberedningen.  

§ 13 Beslut om nästa års medlemsavgift  
 Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på 300 kr, med förbehåll att styrelsen vid behov  
 kan justera avgiften något upp eller ned efter behov. 

§ 14 Inkomna motioner 
 Inga motioner har inkommit till styrelsen innan årsmötet. 

§ 15 Övriga frågor 
  - Vem kontaktar man vid behov av lampbyte?  
     Enligt hemsidan kontaktas i första hand Ove Sandström för detta.  !
  - Önskemål från Optand-Prästbordets vägsamfällighetsförening att när det uppstår reparationsbehov    
    av deras belysningspunkter (ca 10-15 st efter förlängningen av Karl Johans väg norr om E14 mot 
    Optand) få nyttja samma leverantör och och vid samma tillfälle som gårdsägarföreningen.  
    Mötet anser att förfarandet är ok men att i så fall ska Z-signaler skicka separat faktura till  
    vägföreningen respektive gårdsägarföreningen för att tydligt kunna hålla isär kostnaderna.  
    Styrelsen håller kontakten med vägföreningen(Elon Eriksson) för att reda ut formerna för detta. 
 
  - Får man byta lampa i en belysningspunkt själv?  
    Nej, det krävs behörig elektriker och skylift med godkänd besiktning. !
 - Mia informerar om att hon ordnat tillskott till aktivitetsgruppen genom Margareta Nilsson och  
    Helena Sjöström.  
 !

_________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson 

_________________________ _________________________ 

Justerare Eva Söderström Justerare Bo Söderholm


