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Protokoll årsmöte för verksamhetsår 2021 

Årsmöte Grytans gårdsägarförening den 21/6 2022 kl. 19.00 på församlingsgården vid Brunflo kyrka. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström  Monika Olofsson 
 Anton Sandström   Ove Sandström  
 Ove Olofsson   Anna Greta Häggquist 
 Ulf Jonsson   Ove Häggquist 
 Monica Körner   Albin Klang 
 Anders Djuse   Eva Söderström 
 

§ 1 Val av ordförande för årsmötet  
Lars-Erik hälsade välkommen, förklarade mötet öppnat och valdes som ordförande för mötet. 
Bordet runt - mötesdeltagarna presenterar sig för varandra. 

§ 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  
Lars-Erik redogjorde verksamhetsberättelsen, däribland information om åtgärder som gjorts på be-
lysningspunkter med tillhörande kostnader samt info om höstfesten. 
Albin undrar vilka belysningspunkter som ingår i föreningens ansvar, vilket L-E redogör för genom 
att rita en skiss över området. Kort diskussion om förlängningen av Karl Johans väg förbi ställverket 
och att eftersom denna vägsnutt har för få fastboende och för lite dygnstrafik så är den ej bidragsbe-
rättigad vilket gör det väldigt kostsamt att anordna belysning utefter.     

§ 6 Revisorernas berättelse  
I revisorernas frånvaro redogjorde Anton Sandström för revisorernas berättelse vilken föreslog an-
svarsfrihet för styrelsen. 
Ekonomin för det gångna året gicks igenom och det konstaterades att kassan med god marginal upp-
går till minst det belopp som stadgarna kräver. 

§ 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, 500 kr per ledamot samt 
499 kr för den som är driftansvarig. Ersättning till driftansvarig är nytt och avsedd för att bl a täcka 
utgifter för att åka runt och tända/släcka belysningen samt inventera inför åtgärder på belysningen.  

§ 9 Val av ordförande på ett år 
Valberedningen 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 på ett år 
Valberedningen föreslog Ulf Jonsson och Anton Sandström för val till ledamöter, samt Albin Klang 
för val 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 Anders Djuse som re-
visorssuppleant vilket bifölls av mötet. 

§ 12 Val av valberedning 
Anton Sandström och Anna Greta Häggquist avgår som valberedning, styrelsen sänder ett stort tack 
för den tid som de suttit! Inga nya namn finns till valberedningen så styrelsen får i uppgift att tillsätta  
en ny valberedning under året.  

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

§ 14 Övriga frågor 
1. Ove S frågar om läget med belysningsstolpen KJ32, vilket L-E redogör för. Det var en bil som 

kört av vägen och förstört staglinan. Det blev aldrig något försäkringsärende utan är åtgärdat av 
föreningen utan kostnad. 

2. Albin frågar om föreningen har någon försäkring för anläggningen. L-E redogör för att före-
ningen inte har det utan skador tas i regel på den vållandes försäkring, samt att eventuella smit-
ningsskador åtgärdas av föreningen själva. 

3. Diskussion gällande medlemsavgiften på 300 SEK, vilket mötet anser är en rimlig avgift för att 
balansera så att kassan hålls på en stabil nivå. 

§ 15 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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