
 

 

Årsmötesprotokoll 2020 
Ledskärs-Bådelögerns Vägförening 
När: 18 juli 2020, kl 14:00. (knytis 17.30) 
Var: Strandytan nedanför Laxögern 76.  
Närvarande: Se bilaga  

§ 1 Val av ordförande för mötet 

Maria Sandström valdes att leda årsmötet. 

§ 2 Av styrelsen utsedd / val av sekreterare 

Urban Sandström valdes till årsmötets sekreterare. 

§ 3 Val av två justeringspersoner 

David Larsson och Susanne Haugen valdes till justerare. 

§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelse 

Britta Andersson drog de stora punkterna från verksamhetsberättelsen, inkl. 
ekonomisk redovisning.  

Föreningens revisor Britta Andersson läste upp revisionsberättelsen. 

§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 6 Förslag från styrelsen eller inkomna motioner 

 Inga förslag från styrelsen, eller inkomna motioner. 

§ 7 Arvoden till styrelse och revisorer 

Beslut: Inga arvoden utgår. 

§ 8 Styrelsens förslag till budget och utdebitering (årsavgift). 

Årsavgifter:  

1. 20 st ordinarie medlemmar à 1350 kronor 
2. Laxögerns Väg & Vattenförening, 2138 kronor 
3. Länsstyrelsen, 1350 kronor 

Se även ”noter till budget” i verksamhetsberättelsen.  

Beslut: Styrelsens förslag till budget godkändes (underlag bifogas). 

§ 9 Val av styrelse och ordförande 

(”Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.”) 

Ledamöter (2 år): 



 

 

Per-Ola Glaas, ordförande (190701-210630),  
Urban Sandström, sekreterare (190701-210630),  
Kurt Jonsson, vägmästare (190701-210630).  

Omval: Mats Ragnarsson, kassör (200701-220630). 

Suppleanter (1 år): 

Omval: David Larsson,  
Omval: Karin Lundström,  
Omval: Maria Sandström. 

§ 10 Val av revisorer (1 år) 

Omval: Britta Andersson (sammankallande) samt Anita Andersson.  

§ 11 Val av valberedning (1 år) 

Omval: Mona Hammarstedt (sammankallande) samt Sigbritt Jonsson.  

§ 12 Övriga frågor 

1) Vill vi köpa in en hjärtstartare? 

a) Beslut: Styrelsen kikar på frågan och kommer formulera olika alternativ. Birgitta 
meddelar att hon kan vara behjälplig. Styrelsen tar en dialog med Länsstyrelsen.  

2) Anläggning av P-plats för vandringsleden mot Diktesgrundet. Mötet vill förorda 
att framtida P-plats förläggs till s.k. grusgropen. En p-plats vid pumphuset är sämre 
ur medlemmarnas perspektiv. Mötet tror att en ev ny vandringsstig som leder från p-
plats ned mot pumphusets vandringsstig kan lösa t.ex. jägarnas önskemål att leda 
bort vandrarna från jaktområdet. 

a) Beslut: Styrelsen söker dialog med Länsstyrelsen.  

3) Tid och Plats för nästa årsmöte. 
Plats: Fredrik och Jaana Nejonbäck 
Tid: Kl. 14.00, 17 juli 2021. 

§ 13 Meddelande om var protokollet kommer att finnas tillgängligt efter justering. 

Inom två veckor efter årsmötet, kommer protokollet finnas tillgängligt på föreningens 
webbplats (ledbag.se). Information kommer även att gå ut till alla medlemmar via e-
post. 

 

_____________________ 
Umeå 2020-07-18,  
Urban Sandström, Mötessekreterare 

 

Justeras:  

 
_____________________ ____________________ 
Susanne Haugen   Britta Andersson 

 


