ittinge S amfiilli ghetsforening
Protokoll vid irsstdmma 2013 -04-15
B

Plats: Bjiimeborg, Stora Melltisa

Niirvarande 14 personer

1.

Stiimmans dppnande

Ordftirande Asa Skog dppnade mtitet.

2.
\,

Annons har publicerats i NA 2013-04-04. Mdtet fann att Arsstimman blivit
stadgeenligt utlyst.

3.
\,

M0tets behdriga utlysande

Val av ordfb,rande och sekreterare ftir stiimman

Till m<itesordftirande valdes Asa Skog. Hikan Geijer valdes till mdtessekreterare.

4.

Godkinnande av dagordningen
Dagordningen godkiindes utan 2indringar.

5.

Val av tvA justeringspersoner
Lars Lindroth och Kent-Olov Rinehjelm valdes till justeringspersoner.

6.

Styrelsensverksamhetsberiittelse20l2
Ordftirande Asa Skog ftiredrog verksamhetsberiittelsen fbr 2012. Denna
godkiindes och lades till handlingama.

7.
\\-

Ekonomisk redovisning 2012
Kassdr Hikan Geijer ldredrog irsrapporten for 2012 vilken lades
handlingama.

8.

till

Revisionsberiittelse
Revisor Gert Eriksson liiste upp revisionsberfittelsen 2012. Denna lades
handlingama.

9.

till

Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
ArsstAmman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir verksamhetsAret
2012.

10.

Framstiillning frAn styrelsen eller motioner frAn medlemmar
Inga motioner har inkommit.

I

l.

Ersdttning till styrelse och revisorer
Arvoden

2012:

Ordfiirande 1500,00
Kass<ir 2500,00
Ledamdter och suppleanter 400,00
Revisorer 250,00

Ovriga ersiittningar

2012:

Timersiittning 200,00

Arsstlimman beslutade om oftiriindrade ersiittningsnivAer ldr 2013.

12.

Styrelsens ftirslag

till utgifts-

och inkomststat 2013 samt debiteringsliingd

Kassrir HAkan Geijer fiiredrog ftirslagen till utgifts- och inkomststat samt
debiteringsldngd. Dessa lades till handlingama.
Styrelsen har fbreslagit ofiiriindrad utdebitering per andel som 2012, dvs ca 3,40
kr per andel. Arsstiimman beslutade att ftilja styrelsens ftirslag.

\/

13. Val av styrelse
Asa Skog och Sverker Tiirnqvist omvaldes

\-

till styrelseledamiiter

pa

ffa

ar.

Tomas Reidarsson valdes som ny styrelseledamot pA tvi Ar ft)r att ersiitta JanErik Karlsson som avsagt sig omval.

Anna Biickstrtim omvaldes som suppleant pA ett
Magnus Rogerstam valdes
som avsagt sig omval.
Asa Skog valdes

till ny suppleant pi

ir.

ett Ar fiir att ersdtta Owe Rosell

till styrelseordftirande ftir 2013.

14. Val av wA revisorer
till revisor pA ett Ar.
till ny revisor pi ett Ar ftir

Gert Ericsson omvaldes
Inge Sahrblom valdes
avsagt sig omval.

\/

att ersAtta Sven Sdderlund som

15. Val av valberedning
Revisorema valdes

till

att utgOra valberedning.

16. Val av firmatecknare

\,

Ordfbrande och kassOr utsigs

17.

till firmatecknare var ftir sig.

Ovriga frigor
Hemsidan www.bittinge.se iir ett utmArkt siitt att sprida information i fiireningen.
Styrelsen uppmanades att utdka informationsspridandet denna viig.
Styrelsen har initierat insamling av gamla gArds- och platsnamn liings viigen.
Syftet iir att skapa en karta i Google Maps som kan nAs frin hemsidan.

Bredband: Owe Lundin redovisade att vi nu har fett 302 344 kr i
kanalisationsbidrag frAn Posh och Telestyrelsen. Detta mdjliggdr att f6
ytterligare bidrag som ska tiicka kostnader fiir griivning av bredband liings vigen.
M6lsiittningen iir att l6gga fiber liings hela vdgen frin Katrinelund upp till

Segersj<iviigen. N6gra fastigheter i Tiiby kan komma att ftirsdrjas fr6n den fiber
som sedan tidigare ligger liings Segersjtiviigen.

18.

Meddelande om var stammoprotokollet hAlls tillgiingligt

Stiimmoprotokollet kommer att finnas tillgiingligl i MattsagArden Tdby samt pA
hemsidan.

19. Miitet avslutas
Mdtesordftiranden avslutade mdtet, tackade
kaffe och sm<irgAs

ftr

visat intresse och bjdd in

Vid protokollet

4({,^,q,e
HAkan GeijeY U
Mritessekreterare

Justeras:

/r,rE /rrfun
Lars Lindroth

>@hrv
oLc./

Kent-eve funehjelm

till

