Protokoll ftirt vid irsstimma 2016-04-l
Bjdmeborg, Stora Mell6sa
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Mdtets 6ppnande
Ordliirande Asa Skog dppnade m6tet.
Godkiinnande av riistlingd
Den framlagda rdstliingden godkiindes.
Val av ordffirande och sekreterare fiir stimman
Sven Stiderlund valdes till mdtesord{iirande. Hakan Geijer valdes till mdtessekreterare.
Val av tvi justeringspersoner, tillika rdstrlkrare
Lars Lindroth och Annett S6derberg valdes.
Mdtets behOriga utlysande
Annons har publicerats i NA 2016-04-01. M6tet fann att Arsstiimman blivit stadgeenligt
utlyst.

Godkinnande av dagordningen
Dagordningen godkiindes.
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Styrelsens verksamhetsberittelse 2015
Ordfiirande Asa Skog ftiredrog verksamhetsberiiftelsen ftir 2015. Denna godkiindes och
lades till handlingama.
Ekonomisk redovisning 2015
Kassdr Hikan Geijer Iiiredrog Arsrapporten fttr 2015. Denna lades till handlingama.
Revisionsberflttelse
Revisor Inge Sahrblom leste upp revisionsberiittelsen 2015. Denna lades till
handlingama.

$ 10. Friga om ansvarsfrihet fbr styrelsen
Arsstiimman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fiir verksamhetsiret 2015.
$ 11. Framstillning frAn styrelsen eller motioner frin medlemmar
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En motion som ftiresliir farthinder i Bittinge/Tiibyfallen har inkommit. Styrelsen har
besvarat denna och fiireslAr att motionen avslas.

Motionen och styrelsens svar diskuterades.
En begiiran om andelsomrdstning framlades vilket ifr6gasattes av mdtet. Mdtet
beslutade med acklamation att rdstningen skall ske enligt huvudtalsmetoden med
handuppriickning och en rdst per fastighet. Inkomna fullmakter registrerades.
Omrdstning med handuppriickning gav ftiljande resultat: 15 n2irvarande samt en

fullmakt: l6 fiir

styrelsens ftirslag,

l6 niirvarande

samt 6 fullmakter = 22
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ftir

motionen.
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Arsstiimman godkiinde siledes motionen.
$ 12. Ersittning till styrelse och revisorer
Arsst?imman beslutade om ftiljande arvoden ftir 2016:
Ordftirande 3000 kr, kassdr 3000 kr, ledamdter och suppleanter 400
Arvode per person och protokollltirt styrelsemdte 300 kr.
Timersiiftning 200 k.

k,

revisorer 250

k.

$ 13. Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat 2016 samt debiteringsliingd
Hakan Geijer ftiredrog fiirslagen till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd.
Dessa lades till handlingama.
Arsstiimman beslutade att fiilja styrelsens liirslag om ofiiriindrad utdebitering per andet,

dvs4kperandel.
$ 14. Val av styrelse
Asa Skog, Sverker Tiimqvist och Magnus Rogerstam har mandatperiod som strticker
sig 6ver 2016. Ledam6tema Hikan Geijer och Owe Lundin omvaldes ftir en mandattid
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Anna Btickstrdm omvaldes som suppleant Itir ett ar. Inga-Lill Karlsson valdes som
suppleant ftir ett ar.
Asa Skog valdes

till

ftireningens ordftirande verksamhetsaret 2016.

$ 15. Val av tvi revisorer
Gert Ericsson och Inge Sahrblom omvaldes som revisorer fiir ett 6r.
$ 16. Val av valberedning
Gert Ericsson och Inge Sahrblom omvaldes som valberedning ltir ett ar.
s 17. Val av firmatecknare
Ordfiiranden och kassdren valdes till firmatecknare var fiir sig.

s 18. Ovriga frigor
a Rolf Jonsson rapporterade att han giort en fartmiitning 29-31 mars. Denna visade i
genomsnitt 174 fordon per dygn varav I 5% tung trafik.

o

RolfJonsson ltireslAr fartsiinkning av hela gatan
med sig denna friga.

till

50 km./h aret om. F<ireningen tar

$ 19. Meddelande om var stimmoprotokollet hills tillgingtigt
Protokoll frin stiimman kommer att finnas tillgiingligt i Mattsagarden Tiiby och
hemsidan www.bittinge. se.
$ 20. Mdtet avslutas
Mdtesordftiranden avslutade mdtet, tackade ftir visat intresse och bjrid in till kaffe och
smdrgas.
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