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Årsmötesprotokoll 2021
Ledskärs-Bådelögerns Vägförening
När: 17 juli 2021, kl 14:00.
Var: Fredrik och Jaana Nejonbäck.
Närvarande: Se bilaga

(knytis 18.00 hos Kurt o Sigbritt)

§ 1 Val av ordförande för mötet

Urban Sandström valdes att leda årsmötet.

§ 2 Av styrelsen utsedd / val av sekreterare

Maria Sandström valdes till årsmötets sekreterare.

§ 3 Val av två justeringspersoner

Sigbritt Jonsson och Daniel Forsman valdes till justerare.

§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelse

P-O Glaas och Mats Ragnarsson 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

Nuvarande årsavgift är:

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

Styrelsen föreslår enligt bifogat budgetförslag att föreningen antar budget 2 eller budget
3.

Efter föredragning från vägmästare Kurt Jonsson och ordförande P-O Glaas, följde en
samtalsrunda där samtliga närvarande fick yttra sina åsikter om vägens behov av
förbättringar samt hur man ser på kostnadsläget för medlemmarna.

Beslut: När alla fått yttra sig gick sedan årsmötet till beslut där en majoritet röstade för
budgetalternativ 2 som innebär en avgiftshöjning för ordinarie medlemmar på 550 kr.

Ny årsavgift blir därmed:

1. 20 st ordinarie medlemmar à 1900 kronor
2. Laxögerns Väg & Vattenförening, 3000 kronor
3. Länsstyrelsen, 1900 kronor
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Se även punkt 12.1 nedan.

§ 7 Arvoden till styrelse och revisorer

Beslut: Inga arvoden utgår.

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

Beslut: Styrelsens förslag nr 2 till budget godkändes. Se även punkt 6 ovan.

§ 9 Val av styrelse och ordförande

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

Ledamöter (2 år):

Omval: Per-Ola Glaas, ordförande (210701-230630),
Omval:Urban Sandström, sekreterare (210701-230630),
Omval: Kurt Jonsson, vägmästare (210701-230630).

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

Suppleanter (1 år):

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

Beslut: Årsmötet beslutade om omval enligt ovan.

§ 10 Val av revisorer (1 år)

Omval: Britta Andersson (sammankallande) samt Anita Andersson.

Beslut: Årsmötet beslutade om omval enligt ovan.

§ 11 Val av valberedning (1 år)

Omval: Mona Hammarstedt (sammankallande) samt Sigbritt Jonsson.

Beslut: Årsmötet beslutade om omval enligt ovan.

§ 12 Övriga frågor

1) Möjlighet att söka särskilt driftbidrag från Trafikverket

a) Flera medlemmar föreslog att styrelsen undersöker möjligheten att söka särskilt
driftbidrag. Styrelsen kommer undersöka detta under kommande verksamhetsår.

2) Tid och Plats för nästa årsmöte.
Plats: Susanne Haugen,
Tid: Kl. 14.00, 16  juli 2022.
Efterföljande fest på samma plats. 18.00.

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

Inom två veckor efter årsmötet, finns protokollet tillgängligt på föreningens webbplats
(ledbag.se). Information går även ut till alla medlemmar via e-post.
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_____________________
Umeå 2021-07-17,
Maria Sandström, Mötessekreterare

Justeras:

_____________________ ____________________
Susanne Haugen Britta Andersson


