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Mötets öppnande
Lars Ahlenius öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
§1.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Mötet valde sittande ordförande att leda årsmötet och undertecknad att för
årsmötesprotokoll.

§2.

Godkännande av röstlängden
Mötet beslöt att godkänna den röstlängd som upprättats.

§3.

Val av justeringsmän och rösträknare.
Som justeringsmän valdes Per Olsson och Börje Flemnell. Mötet beslöt att
utse rösträknare om 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 vi fått nya
medlemmar. Föreningens skuld till Arne Berglund (50875 kr) har reglerats
och trots detta har föreningen 95258 kr i kassan. Återstår att reglera den
skuld som föreningen häftar till medlemmar i det område som redan hade 20
% byggrätt. Mötet beslöt att ersätta dessa medlemmar genom en extra
ordinär inbetalning a 100 kr.

§7.

Beslut om fastställande av balansräkning, samt hur vinst eller förlust
skall disponeras.
Mötet godkände balansräkningen och beslöt att överföra rörelseresultatet till
innevarande år.

§8.

Ansvarsfrihet
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att
revisionsberättelsen blir godkänd.
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§9.

Beslut om styrelsearvoden.
Inga arvoden skall utgå. J-Å har köpt en bärbar dator för att underlätta
administrationen i enlighet med tidigare årsmötesbeslut.

§10.

Budget
John-Åke berättade att årets budget är i stort sett identisk med fjolårets budget, vilket mötet accepterade

§11.

Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter.
Mötet beslöt att avgifterna skall vara oförändrade och endast justeras för
externa kostnadsökningar.

§12-15 Val av funktionärer till styrelsen.
Styrelsen förblir oförändrad enligt nedan
Ordförande: Lars Ahlenius
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot, vice ordförande:
Ledamot:
Suppl.:
Suppl.:
Revisor:

J-Å Kristofersson
Christer Larsson
Sture Westman
Ulf Göransson
(Per Olsson)
Lars-Erik Lindholm
Per Olsson
(Ulf Göransson)
Fred-Olof Lundell

§16.

Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman.
Kallelse till mötet har skett genom anslag i början av Nyängetsvägen, vilket
mötet konstaterade var fullt tillräckligt.

§17.

Övriga ärenden
J-Å konstaterade att det fortfarande diffar rejält mellan kommunens
förbrukningssiffror och medlemmarnas summerade förbrukning.

§18.

Mötets avslutande.
Mötet avslutades med att Lars tackade för visat intresse.

Vid protokollet:
Christer Larsson

Justeras
Per Olsson

Börje Flemnell

