
Axmarby-Gåsholma Vägsamfällighet

Protokoll ordinarie årsstämma 2021-06-19

1.  Stämman öppnades och stämman ansåg mötet behörigt utlyst.
2. Dagordningen fastställdes av mötet.
3. Till ordförande för mötet valdes Per Stefansson.
4. Till sekreterare för mötet valdes Bengt-Göran Lindqvist.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Torbjörn Wilund och Tord Sandberg.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 godkändes av stämman.
7. Revisionsberättelsen godkändes och stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret.
8. Balansräkningen för hela vägsamfälligheten samt resultaträkningarna för sektionerna

för 2020 fastställdes av stämman.
9. Inga motioner har inkommit.
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2021 som är 

oförändrad från 2020 godkändes.
11. Styrelsens förslag på oförändrade vägavgifter godkändes.
12. Stämman beslutade oförändrade ersättningar till styrelse och revisorer för 2021.
13. Till sekreterare på 3år valdes Bengt-Göran Lindqvist
14. Till personliga suppleanter till styrelsen valdes, för ordförande Mats Forsgren, för 

kassör Kerstin Söderlund, för sekreterare Christina Carlsson alla på 1år.
15. Till revisor på 2år valdes Erik Wallman.
16. Till revisorssuppleanter valdes på 1år Tord Sandberg och Björn Wilund.
17. Till vägfogde på 1år valdes Bo Sahlberg.
18. Till valberedning på 1år valdes Gunnar Carlsson och Veronica Sundling.
19. Övriga frågor: Styrelsen fick godkännande av mötet att driva projektet med att rusta 

vägen mellan Axmarby och Finnharsfjärden. 
Fastighetsägare som avverkat skog kommer att kontaktas för att få redogöra för hur 
många ton virke som transporterats på vägen. Därefter kontaktas REV för att utreda 
om det går att ta ut en avgift för slitage.
Gästrike Återvinnare kommer att kontaktas för att förhindra tunga fordon, 
slamsugare att köra på våren då bruttovikten är begränsad på vägen. 

20. Protokollet kommer att anslås på anslagstavlan och på hemsidan.
21. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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