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Ärende: ÅRSMÖTE 2006  
 
Tid: 2006-06-18  kl.: 18:00 
 
Plats: Nyänget, samlingsträdet vid Göranssons 
 
Fördelning: Samtliga medlemmar 

 
 Mötets öppnande 
  Arne Berglund öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.  
 
§1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.  

Mötet valde Arne Berglund till ordförande och Christer Larsson 
till sekreterare. 
 

§2. Godkännande av röstlängden 
 Mötet beslöt att godkänna den röstlängd som upprättats. 
  
§3. Val av justeringsmän och rösträknare. 

Som justeringsmän valdes Fred-Olof Lundell och Stefan 
Ögren. Mötet beslöt att utse rösträknare när så erfordras. 
 

§4. Är årsstämman riktigt utlyst ? 
 Mötet beslöt att så var fallet.  
 
§5. Fastställande av dagordning. 
 Mötet beslöt anta den dagordning som stadgarna föreskriver. 
 
§6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 

J-Å berättade om föreningens ekonomi och konstaterade att 
årets rörelseresultat slutade på +2206 kr. Det konstaterades 
också att den extra utdebitering som gjorts med anledning av 
vattenläckage i samband med installationen varit tillräcklig.  
Någon revisionsberättelse har inte ännu upprättats. Underlag 
för revision skall tillställas revisorn snarast möjligt.  
 

§7. Beslut om fastställande av balansräkning, samt hur vinst 
eller förlust skall disponeras. 

 Mötet godkände balansräkningen och beslöt att överföra 
rörelseresultatet till innevarande år. 
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§8. Ansvarsfrihet 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att 
revisionsberättelsen godkänns. 

 
§9. Beslut om styrelsearvoden. 

Mötet enades om att ett mindre arvode skall utgå till kassören. 
Det fanns två förslag 1200 resp. 2400 kr. Mötet röstade med 
handuppräckning och beslöt att kassören skall erhålla ett 
arvode om 1200 kr/år fr.o.m. i år. I övrigt utgår inga arvoden. 
 

§10. Budget 
 John-Åke berättade att årets budget är i stort sett identisk med 

fjolårets budget. Mötet beslöt godkänna budgeten. 
 
§11. Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter. 
 Vid årsmötet 2004 och 2005 konstaterades att föreningen tagit 

ut för stor avgift av de medlemmar som har sin fastighet i 
området med den större byggrätten och att återbetalning skall 
ske. J-Å berättade att återbetalning ej skett. Mötet beslöt att 
avvakta med återbetalningen tills föreningens ekonomi så 
tillåter. Mötet beslöt att avgifterna skall vara oförändrade och 
endast justeras för externa kostnadsökningar. 

   
§12-15 Val av funktionärer till styrelsen. 
 Alla i styrelsen omvaldes. J-Å meddelade att han gärna ser att 

någon annan tar över som kassör i framtiden. Eftersom inga 
större förändringar i styrelsen förväntas, utsågs ingen val-
beredning.   

 Ordförande:   Arne Berglund  
 Kassör:  J-Å Kristofersson  
 Sekreterare:  Christer Larsson   
 Ledamot, vice ordförande: Sture Westman  
 Ledamot:  Ulf Göransson (Per Olsson)  
 Suppl.:  Lars-Erik Lindholm  
 Suppl.:  Per Olsson (Ulf Göransson)  
 Revisor:  Fred-Olof Lundell 
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§16.   Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman. 

Styrelsen förslår att kallelse till årsmöte endast skall utgå via 
annonsering i Örnsköldsviks Allehanda och föreningens hem-
sida.  
Mötet godkände förslaget med tillägget att annonseringen skall 
ske första vardagen i juni månad och att årsmötet skall om 
möjligt hållas sista söndagen före midsommar. 
 

Styrelsen föreslog redan vid föregående årsmöte att ändra 
faktureringen till en gång/år. Förändringen är genomförd vilket 
väsentligt reducerar administrationskostnaderna och minskar 
administrationen sommartid.  
Därmed har två på varandra följande årsmöten godkänt före-
slagna stadgeförändringar. Stadgarna ändras i enlighet med 
årsmötets beslut.   
 

§17.   Övriga ärenden  
 J-Å berättade att han hade svårigheter att få in avläsningar på 

vattenmätarna. Det räcker inte med att uppge förbrukningen. 
Även mätarställningen skall avläsas. 

 Den som underlåter att rapportera sin mätarställning och för-
brukning, får finna sig i att bli sköntaxerad. 

 
 Det har kommit förfrågningar om att föreningen skall ge ut 

något slags medlemsbevis. Mötet ansåg att det inte var en 
orimlig begäran och beslöt att hänskjuta frågan till styrelsen.  

   
§18. Mötets avslutande. 

 Mötet avslutades med att Arne tackade alla för uppmärksam-
heten. 

 
 

Vid protokollet:    
   Christer Larsson 

 
 
 

Justeras 
  Fred-Olof Lundell           Stefan Ögren             

 


