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Änge Vägförening 
 
Årsmötesprotokoll för år 2022 
 
Datum: 2022-03-31 
Plats: Google Meet 
 
Närvarande: 
Johnny Krånglin 
Mats-Olof Eriksson 
Gill Lantz 
Stig Jönsson 
Daniel Blad 
 
 
1. Johnny öppnar mötet och hälsar välkommen. 
 
2. Kallelsen till årsmötet godkändes. Ingen i styrelsen har blivit kontaktad för att hjälpa till 
med uppkoppling. Mötets virtuella mötesrum öppnade en timma innan mötets start (kl. 
18.00). 
 
3. Johnny Krånglin valdes att leda årsmötet. 
 
4. Daniel Blad valdes till sekreterare för årsmötet. 
 
5. Stig Jönsson och Mats-Olof Eriksson valdes till justerare av årsmötesprotokollet. 
 
6. Johnny läste upp verksamhetsberättelsen för mötesdeltagarna. Verksamhetsberättelsen 
godkändes. Den finns att läsa på angevagforening.se. 
 
7. Revisionsberättelsen godkändes. Den finns att läsa på angevagforening.se.  
Enligt förslag från revisorerna beslutade årsmötet att sätta undan ett halvt basbelopp på 
separat konto inom föreningen till en underhålls- och förnyelsefond. 
Enligt förslag från revisorerna beslutade årsmötet även om en justering av en andels 
beloppsstorlek. Det nya beloppet är 124kr/andel (tidigare 120 kr/andel). Detta gäller 
tillsvidare. 
 
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
9. En motion har inkommit från medlem som rör önskat parkeringsförbud på genvägen. 
Förslaget diskuterades och beslut togs att inte tillmötesgå önskemålet. Vidare förklaring av 
detta beslut kan ges av föreningens ordförande. 
 
10. Ersättningen till styrelse och revisorer blir oförändrad. Styrelseledamöter erhåller 2000 
kr/år. Kassör 3500 kr/år, revisorer 500 kr/år och telefonersättning 250 kr/år. 
 
11. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd godkändes. 
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12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (Ordförande väljs på 1 år, övriga på 
2 år). 
 
Klas Hallenberg har valt att avsluta sitt uppdrag. Som ny sekreterare valdes Daniel Blad. 
 
Styrelse 
Ordförande:  

Johnny Krånglin 076-811 87 90 -22  Omvald 
Ledamöter: 

Stig Jönsson  070-345 13 87 -21-22 
Mats-Olof Eriksson 070-685 02 52 -22-23  Omvald 
Daniel Blad  070-519 40 10 -22-23  Nyvald 
Gill Lantz  070-334 66 08  -21-22 

 
Suppleanter: 

Håkan Eriksson 0640-30488  -21-22 
John-Erik Sundström 0640-30561   -22-23  Omvald 

 
Firmatecknare är ordförande Johnny Krånglin samt kassör Gill Lantz. 
 
13. Val av revisorer och suppleanter. 
 
Revisorer: 

Maria Jacobsson 0640-30618  -21-22 
Daniel Kock  0640-30373  -22-23  Omvald 

 
Suppleanter: 

Bo Mattiasson 0640-30058  -21-22 
Maria Stenhammar 0640-30282  -22-23  Omvald 

 
14. Valberedningen 
 

Ulla Jönsson  0640-30456   -21-22 
Torbjörn Vejdeland(kallande) 0640-30223  -22-23  Omvald 
Lennart Andersson 0640-30247  -22-23  Omvald 

 
15. Daniel Kock erbjudit sig att låna ut en kvistsåg till föreningen. Föreningen tackar ja till 
lånet. 
 
16. Årsmötesprotokoll kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida 
angevagforening.se. 
 
17. Johnny tackade deltagarna på årsmötet. 
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