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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” Lars Ahlenius att leda årsmötet. och undertecknad att
föra årsmötesprotokollet.

§2.

Val av sekreterare
Mötet valde undertecknad att föra årsmötesprotokollet.

§3.

Val av justeringsmän och rösträknare.
Som justeringsmän valdes Stefan Ögren och Lars Erik Lindholm. Mötet
beslöt att utse rösträknare om så erfordras. Mötet beslöt också att godkänna
den röstlängd som upprättats.

§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 ~150.000 kr i kassan. Återstår att reglera den
skuld som föreningen häftar till medlemmar i det område som redan hade 20
% byggrätt och därmed inte skulle ha debiterats för den kostnad som den
nya detaljplanen medförde.

§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.

§9.

Beslut om styrelsearvoden.
Inga arvoden skall utgå.
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§10.

Budget
John-Åke berättade att årets budget är i stort sett identisk med föregående
års budget, vilket mötet godkände. J-Å berättade om ”svinnet” som är
obegripligt stort och vilket vi måste komma tillrätta med.

§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.
J-Å Kristofferson avgår under året som kassör men kvarstår som ledamot.
Styrelsen uppdrogs att söka en lösning på vakansen. Mötet accepterade att
det saknades en valkommitté, men uppdrog att se över styrelsen mandatperioder i syfte att verka för kontinuiteten.
Omval år
Ordförande:
Lars Ahlenius
2011
Ledamot, vice ordförande:
Sture Westman
2011
Kassör:
Vakant
?
Sekreterare:
Christer Larsson
2011
Ledamot:
Ulf Göransson
2011
Suppl.:
Lars-Erik Lindholm
2011
Suppl.:
Per Olsson
2011
Revisor:
Fred-Olof Lundell
§16.

Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman.
Styrelsen uppdras att lösa den vakans (kassör) som uppstått efter J-Å.
Det framfördes synpunkter på att det kan vara en bra ide med att en extern
person/firma handhar våra räkenskaper, då föreningen i framtiden kommer
att förfoga över avsevärda belopp. (f.n. ~150.000 kr).

§17.

Övriga ärenden
 Svinnet diskuterades och alla var överens om att vi måste komma
tillrätta med vad som orsakar differensen. En eventuell extern
person/firma som skulle handha bokföringen, måste få ärva ett korrekt
debiteringsunderlag.
 Sture berättade att kommunen missat att kräva att fastighetsägarna
skall ansluta sig till vattenföreningen om den större byggrätten tas i
anspråk. Kommunen skall framgent bevaka detta.

§18.

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

Vid protokollet:
Christer Larsson

Justeras:
Stefan Ögren

Lars-Erik Lindholm

