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Protokoll årsmöte för verksamhetsår 2020 

Årsmöte Grytans gårdsägarförening den 8/6 2021 kl. 19.00 på fotbollsgolfens loge. 

Närvarande  
 Eva Söderström   Monika Olofsson 
 Ove Sandström   Elinor Krantz 
 Ove Olofsson   Anna Greta Häggquist 
 Ulf Jonsson   Ove Häggquist 
 Monica Körner   Harald Sandström 
 Mia Sten-Handler  Marita Godén 
 Anton Sandström  Sara Sandström 
             Bo-Göran Söderholm  Lars-Erik Söderström (via länk) 
 
 

§ 1 Val av ordförande för årsmötet  
Ove O hälsade välkommen, förklarade mötet öppnat och valdes som ordförande för mötet. 

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

§ 3 Val av två justeringsmän 
Protokollet justeras av Anton Sandström och Monika Olofsson. 

§ 4 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 
Mötet anser att kallelse gått ut i enlighet med stadgarna, senast två veckor före årsmötet, både per 
post och anslaget på hemsidan www.grytan.nu.  

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse  
Ove O redogjorde verksamhetsberättelsen, däribland information om åtgärder som gjorts på belys-
ningspunkter med tillhörande kostnader samt även om festen den 12/9.   
En faktura härrör från 2019 års åtgärder, därav har kassan minskat något mer än för ett normalt verk-
samhetsår. 
Ekonomin för det gångna året gicks igenom och det konstaterades att kassan uppgår till minst det 
belopp som stadgarna kräver. 

§ 6 Revisorernas berättelse  
I revisorernas frånvaro redogjorde Sara Sandström för revisorernas berättelse vilken föreslog an-
svarsfrihet för styrelsen. 

§ 7 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
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§ 8 Fastställande av kostnadsersättningar 
Mötet beslutade kostnadsersättningarna att uppgå till 999 kr för kassören och 500 kr per ledamot. 

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

§ 10 Val av två st styrelseledamöter på två år samt val av minst en styrelsesuppleant 
Valberedningen föreslog Ove Olofsson och Monica Körner för omval till ledamot, samt Mia Sten-
Handler för omval till suppleant Förslagen 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 och Anna Greta Häggquist föreslogs som valberedning vilket bifölls av mötet. 

§ 13 Beslut om nästa års medlemsavgift 
Mötet beslutade att godkänna förslaget att ge styrelsen bemyndigande att besluta medlemsavgiften 
på 300SEK, med förbehåll att styrelsen vid behov kan justera avgiften något upp eller ned. 
Det diskuterades även om hur stor buffert det finns (enligt stadgarna vilket bedöms vara tillräckligt 
för stunden) men även behovet av att fondera pengar till kommande utgifter (huvudsakligen för byte 
av trästolpar som är till åren komna) vilket innebär en mindre höjning av årsavgiften. 

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

§ 15 Övriga frågor 
1. Problem med stolpar närmast kyrkan, Z-signaler har varit där utan att lyckats få liv i dem. 

2. Fråga från Optand-prästbordets vägförening om att få med vägföreningens stolpar i underhålls-
avtalet. Detta tas upp av styrelsen i kommande möten. 

§ 16 Mötet avslutas 
Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. Därefter bjöds det på fika. 

 
 

_________________________  
Vid protokollet Ulf Jonsson 

 
 

_________________________ 
Justerare Anton Sandström  

 
_________________________ 
Justerare Monika Olofsson   
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