
GOTTÅKRAVÄGENS BYALAG 

ÅRSMÖTE OCH STÄDDAG 2022 

 

Välkommen till Byalagets årsmöte och årliga städdag lördagen den 11 juni 2022. Vi samlas vid 
badhytterna kl. 10:00 och inleder med årsmötet. Efter årsmötet tar städningen vid och därefter 
bjuds alla som hjälpt till på smörrebröd och dryck. 

1. Årsmöte 

Då 4 av 5 styrelseledamöter är valda t o m årsmötet 2022 finns det ett stort behov av nyrekrytering 
till styrelsen. Förhoppningsvis finns det ännu oprövade kort i föreningen som kan tänka sig att som 
styrelsemedlemmar investera några timmar det kommande året för att säkerställa att våra 
gemensamma byggnader hålls under uppsikt och i gott skick. Alternativet är ju att föreningen inte 
längre fungerar och att badhytterna får förfalla. Och det vore väl dystert? 

 

Dagordning till årsmötet 

• Sammanträdets öppnande 

• Fråga om kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning 

• Förteckning över närvarande medlemmar 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet 

• Val av 2 personer att justera protokollet 

• Styrelsens verksamhetsberättelse 

• Revisorns berättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Förslag till budget och fastställande av samma 

• Beslut om arvoden till kommande års styrelse/revisor/webbadm. 

• Val av revisor för 1 år 

• Inrättande av valberedning (2 personer) för att underlätta tillgången till valbara kandidater 
till styrelsen 

• Val av styrelsemedlemmar  

• Genomgång av beslut från förra årsmötet 



• Omläggning av tak 

• Beslut om sophämtning (ta bort eller ha kvar) 

• Årsavgift 

• Kölista till badhytter 

• Intressekoll för enkel augustifest  

• Diverse 

 

En liten påminnelse om att det finns en kölista med hushåll som är intresserade av en badhytt om 
någon vill sälja sin. Som byalagsmedlem har man möjlighet att utnyttja gästparkeringen vid 
korsningen Gottåkravägen / Allmänningsvägen. Nyckel kan rekvireras från Jan Nilsson på 
Gottåkravägen 29A mot den blygsamma summan 300 kr. 

 

2. Städdag 

Följande behöver göras: 

• Kratta badhustomten – lägga skräp i sopsäckar > återvinning 

• Rensa hängrännor 

• Besiktiga badhyttstaken 

• Klippa gräs och kratta parkeringstomten  

• Köra grenar från parkeringen till tippen 

Medtag gärna trimmer och krattor. 

 

Styrelsen Gottåkravägens Byalag 

 

 

För vår planering är det viktigt (beställning av mat & dryck) att ni lämnar svarstalong till Jan 
Nilsson Gottåkravägen 29A (jan.nilsson55@gmail.com) senast 8 juni 2022. 

Vi kommer_______personer, namn______________________________ 

Adress_____________________________________och telnr_________ 

 


