
Protokoll fört vid Laknäs Östanhols ordinarie årsstämma 

söndagen den 28 april 2019 kl 15 i Laknäs Bystuga 

 
1 Stämmans behöriga kallelse 

Emilie Lindberg hälsade alla välkomna och redogjorde för stämmans utlysande, vilket 

godkändes 

 

2 Godkännande av dagordning 

Stämman godkände föreslagen dagordning 

 

3 Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Till mötets ordförande valdes Hans Elg och till sekreterare Margareta Stenhols-Olsson 

 

4 Val av två protokolljusterare/rösträknare 

Till justerare/rösträknare för mötet valdes Hans Skommar och Christer Lind 

 

5 Justering av röstlängd 

Röstlängden är den påskrivna närvarolistan, 39 personer deltog   Bilaga 1   

 

6 Godkännande av protokoll föregående stämma 

Monica Kans föreslog att vid parentationen på höststämman nämna de avlidna  

vid namn. Hans Skommar ansåg att styrelsens ståndpunkt att ej nämna namn 

skulle gälla. Mötet beslutade enligt Hans Skommars förslag. 

Emilie Lindberg påpekade att mötet i december hade beslutat att ej anordna 

Spelmanshelgen men att styrelsen skulle titta på en plan B. 

Protokollet från höststämman den 27 december 2018 godkändes därefter 

 

7 Verksamhetsberättelse 

Årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning  

och noter fanns tillgängliga på stämman och föredrogs av Yvonne Söderqvist Bilaga 2 

 

8 Bokslut 

Yvonne Söderqvist presenterade resultat- och balansräkning   Bilaga 2 

 

9 Revisionsberättelse 

Ing-Marie Björklund läste upp revisionsberättelsen och föreslog stämman att  

bevilja styrelsen ansvarsfrihet     Bilaga 3 

 

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 

 

11 Ekonomisk redovisning 

Yvonne Söderqvist redogjorde för det ekonomiska läget i föreningen. Hon påpekade 



att det är viktigt att betala byavgiften vilket alla inte gör. Hon informerade om Bilaga 4 

att elkostnaden stiger, både förbrukningen och priset. 

 

12 Bestämmande om antal styrelseledamöter 

Antalet lämnades oförändrat, dvs 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter 
   

 

13 Val av ordförande för styrelsen 

Valberedningen föreslog omval av Emilie Lindberg vilket mötet beslutade 

 

14 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 

Till ordinarie ledamöter föreslår valberedningen: 

Yvonne Söderqvist  Omval 2 år 

Margareta Stenhols-Olsson Omval 2 år 

Björn Larsson  Nyval  2 år 

Till suppleanter föreslår valberedningen: 

Kristina Sundberg          Omval 1 år 

Christina Asplund   Nyval 1 år  

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag 

 

Kvarstående ordinarie ledamöter: 

Emilie Lindberg  kvarstår 1 år 

Per Andersson  kvarstår 1 år 

Eva Winter   kvarstår 1 år 

 

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Till revisorer föreslår valberedningen: 

Ing-Marie Björklund  Omval  1 år 

Laila Linder  Omval  1 år 

Till revisorssuppleant föreslår valberedningen: 

Axel Broberg  Omval 1 år 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag 

 

16 Val av valberedning 

Stämman beslutade att välja följande valberedning: 

Göran Andersson  Kvarstår  1 år  

Göran Andersson har avsagt sig uppdraget men Mats Skoglund anser att det ej  

behövs ett fyllnadsval 

Mats Skoglund, sammankallande Omval     2 år 

Maria Wedin  Omval     2 år 

 

17 Beslutsärenden och motioner 

Inga beslutsärenden eller motioner förekom 

 



18 Information 

Kristina Sundberg informerade om vägfrågan.  

Det ska bildas Gemensamhetsanläggningar och Samfällighetsföreningar. 

Lantmäteriet kommer att kontakta fastighetsägare och kalla till information. Andelstal 

ska upprättas och kostnaden för förrättningen kommer att belasta fastigheterna, 

dock täcks halva kostnaden av bidrag. Ärendet gäller underhåll av vägar som 

kommunen sköter om idag,  kommunen ska än så länge fortsätta med snöröjning. 

Statsbidrag för underhåll kan sökas av föreningarna. Kommunen ska skriva avtal 

med byarna avseende vilket skick vägarna ska vara i vid övertagandet. 

Kommunbygderådet får information den 9/5 och kan lämna synpunkter men det 

är politikerna som tar det slutgiltiga beslutet.  

 

Emilie Lindberg informerade att överenskommelse med Tällbergs Byalag tecknats. 

Avtalet gäller Dansbanan med scenbyggnad som ligger på S45 mark och som 

Laknäs Östanhols Byalag erhållit som gåva av Tällbergs Hembygdsförening 2006. 

Dansbanan med scenbyggnad har nu överlåtits till Tällbergs Byalag genom gåvobrev. 

Avtalet reglerar även rälsen framför båthusen och användandet av denna samt att 

Nygrannens Roddarklubb får anlägga flytbrygga. 

Kvar att lösa är placering av elcentral men den frågan skjuts på framtiden. 

 

Emilie Lindberg informerade också om att klädbytardag (barnkläder och 

leksaker)kommer att anordnas den 1/5  kl 11- 14 i Laknäs Bystuga. Tällbergs Skola 

säljer fika. 

 

 19 Kommittéer 

Kristina Sundberg redovisade hur byns kommittéer såg ut. Styrelsen ska se över 

funktionerna                 Bilaga 5 

  

20 Övriga frågor 

Leif Rosengren undrade om valborgsmässoelden ska tändas pga eldningsförbud 

Georg Johansson berättade att information från kommunen kommer 29/4 

Monica Kans påpekade att en utryckningsbil som var på en orienteringsrunda 

efterfrågade bättre skyltning i byn. Även Torbjörn Lundqvist påpekade att det saknas 

skyltar Västarisvägen – Kolmyrgattu. Styrelsen uppmanades att skynda på uppsättning 

av nya skyltar. 

Thea Lundqvist uppmanade Valborgskommittén att be Johan Erkers fylla dyngtunnan 

med vatten om brasan tänds. 

Kersti Sommar frågade hur det går med vatten- och avloppsfrågan . Kristina Sundberg 

svarade att vi inte känner till någon tidsplan, fokus hos kommunen är nu vägfrågan. 

Thea Lundqvist hade fått information av Åke Sjöberg att Laknäs är nr 2 i turordning när 

det väl kommer igång. Kersti uppmanade också alla att lämna e-postadresser för att 

underlätta administrationen av byavgifterna. 

 



 

21 Stämmans avslut 

Emilie Lindberg avtackade avgående styrelseledamoten Pär Svalänge med en 

blombukett. 

 

Därefter förklarade mötesordföranden stämman avslutad. 

 

 

Laknäs 2019 04 28 

 

 

 

 

Hans Elg    Margareta Stenhols-Olsson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

Hans Skommar   Christer Lind 

 

 

  

 

       

      


