




Frösakulls Vägförening 

Styrelsens svar på motion 2021-02-26 från Anna-Karin Malmkvist och Agneta 
Nilsson till 2021 års ordinarie föreningsstämma. 

Motionärerna yrkar; 

Det har genom åren varit svårt att genom styrelsens årliga verksamhetsberättelse få en 
tydlig och konkret bild av vad föreningens arbete gett för resultat när det gäller trafikmiljön 
inom vårt område.

Att styrelsen i sin verksamhetsberättelse redogör för vilka konkreta åtgärder som 
föreningen/styrelsen bekostat och genomfört i vår trafikmiljö.

Att styrelsen i sin verksamhetsberättelse redogör för på vilka gator, vägar och stigar 
åtgärder genomförts.

Att styrelsen i sin verksamhetsberättelse redogör för vilken kostnad varje enskild åtgärd 
på gator, vägar och stigar medfört för föreningen.

************************* 

Styrelsens svar på motionen: 

En verksamhetsberättelse ska övergripande skildra den verksamhet som föreningen har 
bedrivit under ett verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen ska redogöra för antal 
medlemsmöten och styrelsemöten. Vidare ska det i verksamhetsberättelsen framgå vilka 
aktiviteter som föreningen har genomfört samt viktiga händelser under året för medlemmar
och allmänheten. Det finns dock inga fastställda regler om hur en Verksamhetsberättelse 
ska vara disponerad, dvs i vilken ordning informationen kommer.

Frösakulls vägförening har funnits och bedrivit verksamhet under många år.                    
De senaste åren har en hemsida skapats som på ett tydligt sätt redovisar verksamheten. 
frosakullsvagforening.se

För ytterligare specifik information om verksamheten hänvisas till föreningens ordförande.

Föreslås att motionen med ovanstående text är besvarad.

Frösakull den …….. maj 2021. 

Styrelsen



Frösakulls Vägförening 
 
Styrelsens svar på motion från Anna-Karin Malmkvist och Agneta Nilsson till 
2021 års ordinarie föreningsstämma. 
 
Motionärerna yrkar; 
Att föreningens stadgar § 12 första meningen ändras så att den lyder som 
följer; Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år, senast den 30 juni, på tid 
och plats som styrelsen beslutar. 
Att ordinarie föreningsstämma skall hållas på en lördag eller söndag. 
Att datum för nästkommande års ordinarie föreningsstämma skall beslutas på 
den ordinarie föreningsstämman varje år. 
 
         ************************* 
  
Styrelsens svar på motionen: 
Enligt lag skall den ordinarie föreningsstämman hållas senast den 30 juni. 
 
Styrelsen föreslår att motionen i denna del antas som beslut. 
 
 
Att skriva in i stadgar att den ordinarie föreningsstämman ovillkorligen skall 
hållas en helg och att stämman skall bestämma exakt dag ett helt år i 
förväg är inte att rekommendera.  
Det skulle leda till att styrelsen kan komma att helt sakna flexibilitet att finna 
lämplig tid o plats. 
Ex. kanske delar av styrelsen av olika skäl inte kan närvara just den dag 
som stämman för ett år sedan beslutade om, det kanske inte heller går att 
finna/boka lämplig lokal just denna dag ett år i förväg när man inte vet vilka 
ärenden som skall komma upp och under vilka former man med hänsyn till 
detta önskar anpassa lokal och tid. 
Styrelsen avser dock att, när så är praktiskt möjligt och lämpligt, eftersträva 
att stämman hålles på en lördag eller söndag. 
 
Föreslår att motionen i dessa delar, med ovanstående motiv avslås och att 
styrelsen svar utgör svar på denna. 
 
 
Frösakull den ……..  maj 2021. 
 
Styrelsen 
 


