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Protokoll för Stämman 27 maj 2021 som avhölls på 
Ärlabadet kl. 18:30. 

 

§1 Stämman öppnas av ordföranden för Ärla Vägförening. 

Ordförande Robin Johansson önskade andelsägare, valberedning, revisorer och övriga 
styrelseledamöter välkomna och förklarade 2021 års stämma för öppnad. En ordningsfråga 
begärdes varvid förslag ställdes att ajournera Årsmötet till 3 juni i Pingstkyrkans lokaler pga. 
av otjänlig väderlek. Så beslutades enhälligt varvid mötet ajournerades.  Stämman fortsatte 
i Pingstkyrkan 27 maj kl. 18:30.  

§2 Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

§3 Mötets behöriga kallelse. 
Mötet befanns vara behörigt kallat genom hemsida, Ärlablad, affischering och på 
Facebook. 

§4 Upprättande av röstlängd. 
Alla andelsägare som infunnit sig till mötet har antecknat sig i Debiteringslängden som 
förevisades vid mötet. Röstberättigade tilldelades en blå röstsedel. Fullmakt tillämpades 
när en ägare representerade icke närvarande ägare.  

§5 Val av mötesordförande och mötessekreterare. 
Mötet valde Robin Johansson till mötesordförande och Eirik Isene till mötessekreterare. 

§6 Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med 
mötesordföranden skall justera protokollet och fungera som 
rösträknare. 

 Henry Aldrin och Calle Bergman valdes enhälligt. 

§7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse. 
Mötesordföranden presenterade och gick igenom Verksamhetsberättelsen för 2020 rubrik 
för rubrik. Torgny Andersson redovisade Resultat- och Balansräkningarna och svarade på 
frågor. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse godkändes enhälligt och lades 
till handlingarna.  

§ 8        Fastställande av balans och resultaträkning för 2020 
Resultat- och Balansräkningarna för 2020 fastställdes. 

§9 Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för 
styrelsen. 
 Revisorn Therése Purra Pettersson läste upp revisorernas berättelse och yrkade att 
styrelsen skulle få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Mötet beslöt enhälligt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
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§11 Proposition från styrelse. Förslag om ändring av stadgarna. 

Förslaget innebar en ändring av antalet ledamöre från 5 till ”minst 5 ledamöter”. 
Bänkförslag ville lägga till en maximering av antalet ledamöter till ”Max 7 ledamöter”. 
Med det tillägget beslutades ändringen som kommer att vinna laga kraft 2022 om det årets 
stämma så godkänner. 

§12 Behandling av motioner från delägarna. 
Det fanns en motion från en andelsägare om anläggning av tre fasta farthinder på 
Tegelbovägen. Motionen avslogs men styrelsen förslag på två fasta hinder varav ett skulle 
placeras vid lekplatsen och ett ungefär mitt mellan det första och Rinkestavägen 
beslutades.  Styrelsens förslag med föreslagna ändringar beslöts genomföras så snart som 
möjligt som ett försök som ska utvärderas efter en tid.  

§13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021. 
Robin Johansson presenterade styrelsens Verksamhetsplan för 2021. Stämman beslöt att 
den föreslagna Verksamhetsplanen ska gälla för verksamhetsåret 2021. 
Frågan om gång och cykelbana från Västra gränd till Tegelbovägen togs inget beslut. 
Anläggningen av en sådan ligger på Ärla Byaråd. Vägföreningen ska eventuellt vara 
väghållare efter att vägen blivit en realitet. 

§14 Förslag till andelsavgifter för 2021 och godkännande av 
Debiteringslängden för 2021 samt senaste datum för betalning 
av andelsavgifter. 
Stämman beslöt om en andelsavgift på kr 1460 för helt andelstal för 2021. 
 
Debiteringslängden finns i föreningens digitala arkiv på Dropbox samt i en pappersutgåva 
hos kassören. Debiteringslängden för 2021 förevisades och närvarande andelsägare hade 
prickat av sina fastigheter vid ankomst till mötet. Den presenterade Debiteringslängden 
fungerade även som röstlängd.  
Sista betaldatum beslutades vara 30 juni 2021 och Debiteringslängden fastställdes 
enhälligt. 

§15 Förslag till Budget/Utgiftsstat för 2021. 
Kassören, Torgny Andersson, hade utökat sammanställningen av de kostnader vi haft 
under tidigare år tillsammans med en budget för 2021. Sammanställningen visar vilka 
medel som finns att tillgå under 2021och vad pengarna har använts till under tidigare år.  
 
Föreningens styrelse fick uppdraget att genomföra åtgärder under 2021 enligt 
Verksamhetsplanen. 

§16 Val av ordförande på ett år. 
Robin Johansson omvaldes till ordförande på två år.  

§17 Val av två ledamöter på två år samt två ledamöter på ett år. 
Johan Hansander och Tommy Gustavsson omvaldes enhälligt som ledamöter på två år.  
Fyllnadsval: Torgny Andersson och Eirik Isene valdes enhälligt på ett år. 

§18 Val av två suppleanter på ett år 
Calle Bergman och Mattias Lundholm omvaldes enhälligt som suppleanter på ett år. 
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§19 Val av revisorer.  
Ulla Haglund valdes enhälligt som revisorer på ett år. Styrelsen ska undersöka hur den 
valda revisorn kan ges lämpligt stöd. 

§20 Val av revisorssuppleant.  
Ingen revisorssuppleant valdes.  

§21 Val av personer till valberedning och sammankallande för 
denna. 
Karin Svarfvar och Lotta Jäder valdes enhälligt till Valberedning för verksamhetsåret 2021. 
Karin Svarfvar utsågs som sammankallande,  

§22 Övriga frågor av icke beslutande karaktär. 
Inget. 

§23 Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och 
meddelar var Stämmoprotokollet kommer att finnas 
tillgängligt. 
Mötesordföranden meddelade att Årsmöteshandlingar och protokollet från Årsmötet 
kommer att finnas i original hos sekreteraren, samt finnas tillgängliga på Hemsidan under 
”Årsmöte 2021”. De som inte själva kan skriva ut årsmötesdokument från vår hemsida kan 
vända sig till någon styrelseledamot för att få en utskrift av valt dokument.  
 
Robin Johansson avslutade 2021 års Årsmöte. 

§24 Ordföranden för Ärla Vägförening avslutar Stämman 
Robin Johansson tackade för förtroendet och avslutade Årsmötet. 

 

 

Ärla 2021-06-14 
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Mötesordförande Robin Johansson   Mötessekreterare Eirik Isene 
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