Protokoll – Årsstämma 2021 i Torkelstorps vägsamfällighetsförening
Organisationsnummer: 716407-8045
Datum:

2021-03-30

Plats:

Hanhalsgården + distans via Teams

§1

Mötets öppnande
Billy Åkerfeldt förklarade mötet öppnat.

§2

Val av ordförande för mötet
Billy Åkerfeldt valdes till ordförande för mötet.

§3

Val av sekreterare för mötet
Jörgen Larsson valdes till sekreterare för mötet.

§4

Val av två justerare
Till justerare valdes Anders Björkman och Tony Ternstig.

§5

Godkännande av kallelsen
Kallelsen till årsstämman godkändes.

§6

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7

Styrelsens årsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2020
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 lästes upp av Jörgen Larsson.
Denna godkändes och lades till handlingarna.
Jessica Karlsson redovisade föreningens resultat- och balansräkning. Dessa godkändes
och lades till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Anders Björkman, godkändes och lades till
handlingarna.

§9

Beslut av disposition av årets resultat
Styrelsens förslag om att årets resultat överföres i ny räkning godkändes av årsstämman.

§10

Styrelsens ansvarsfrihet för 2020 och 2019
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2020 och 2019.

§11

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Jonas Sjödahl framlade styrelsens avsikt, att under kommande verksamhetsår, utreda
reglerna vid bestämmande av andelstal för fastigheter med mer än 1 permanentboende.
Styrelsen önskar med detta skapa samsyn och tillika rättvis tilldelning av andelstal inom
samfälligheten.
Inga motioner har inkommit till styrelsen

§12

Budget för 2021
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes av årsstämman.

Torkelstorps samfällighetsförening, budget 2021
Utdebitering 2021
Erhållna bidrag

Underhåll väg (löpande)
Underhåll väg (asfaltering)
Underhåll vägdiken
Snöröjning
Omkostnader

Resultat 31/12 2021
1/1 2021 saldo på konto
31/12 2021 saldo på kontot

Budget 2021
0
100 000

-50 000
-800 000
-50 000
-20 000
-25 000

-845 000
1 001 673
156 673

§13

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Förslag om 900 kr ersättning till styrelsemedlemmar samt 0 kr till revisorer beslutades av
årsstämman.

§14

Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslog sittande styrelseordförande.
Billy Åkerfelt valdes till styrelsordförande av årsstämman.

§15

Val av styrelseledamöter
Valberedningen framlade följande förslag:
Omval 2 år




Siv Henningsson
Joakim Mellberg
Jonas Sjödahl

Kvarstår 1 år




Jessica Karlsson
Tony Ternstig
Jörgen Larsson

Ovanstånde förslag godkändes av årsstämman.

§16

Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Stefan Henningsson och Anders Björkman.

§17

Val av ersättare till revisorer
Till revisorssuppleant omvaldes Rustan Lundqvist.

§18

Val av valberedning
Till valberedning valdes:




§19

Martin Aronsson (sammankallande)
Nisse Henningsson
Daniel Åkerfeldt

Övriga frågor
Problem med höga vägkanter på delar av Torkelstorpsvägen diskuterades. Styrelsen
meddelade att detta ingår i kommande vägunderhåll för 2021.
Styrelsen upplyste att påminnelse om GDPR kommer skickas ut till medlemmarna.
Fråga ställdes hur andelstalen för Antons Väg är reglerade. Styrelsen tog med sig frågan
och kommer meddela under 2021 bakgrunden till nuvarande andelstal.
Diken på delar av Hanhals Kyrkväg, norr om korsningen Svartebäcksvägen, upplevs djupa
efter senaste kantskärningen. Styrelsen förklarade att kantskäringen som genomfördes vid
denna vägsträcka var tämligen måttlig och dikenas utformning är för att skapa nödvändig
dränering av angränsande åkrar.

§20

Meddelande av plats där protokollet finns tillgängligt
Årsstämman protokoll kommer finnas tillgängligt:



§21

Hos styrelsens sekreterare Jörgen Larsson, Svartebäcksvägen 146
På hemsidan; www.torkelstorp.se

Stämmans avslutning
Ordförande avslutade mötet.

________________________________
Billy Åkerfeldt, ordförande

________________________________
Jörgen Larsson, sekreterare

________________________________
Anders Björkman, justerare

________________________________
Tony Ternstig, justerare

