Protokoll l6rt vid lrsstimma 2017-0,1-05
Parkgirden, Stora Melldsa
20 medlemmar niirvarande
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M6tets iippnande
Ordftirande Asa Skog dppnade mdtet.
Godkinnande av rdstlingd
Den llamlagda rdstllngden godkAndes.
Val av ordlbrande och sekreterore 16r stimman
Sven S6derlund valdes till mdtesordftirande. Hikan Geijer valdes till miitessekreterare.
Val av tvl justeringspersoner, tillika rdstrflknare
Lars Lindroth och Annett S6derberg valdes.
M6tets behdriga utlysande
Annons har publicerats i NA 2017-03-27 . Mdtet fann att irsstiimman blivit stadgeenligt
utlyst.
Godkf,nnande av dagordningen
Dagordningen godknndes.
Styrelsens verksamhetsberiittelse 2016
Ordftirande Asa Skog ftiredrog verksamhetsberattelsen ftir 2016. Denna godkiindes och
lades

$
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$9.

till

handlingama.

Ekonomisk redovisning 2016
Kassiir HAkan Geijer ftiredrog Arsrapporten ldr 2016. Denna lades till handlingama.
Revisionsberittelse
Revisor Gert Eriksson ldste upp revisionsberlttelsen 2016. Denna lades till
handlingama.

$ f0. Fnflga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Arsstiimman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir verksamhetsAret 2016.
Framstiillning frln styrelsen eller motioner frln medlemmar
$
Inga motioner har inkommit.
$ 12. Ersittning till styrelse och revisorer
Arsstiimman beslutade om ldljande arvoden fttr 2017:
Oftiriindrat: Ordfttrande 3000 kr, kassdr 3000 k, ledamiiter och suppleanter 400 kr,
Arvode per person och protokollfiirt styrelsem6te 300 k.
Timersdttning 200 kr.
Revisoremas arvode hiijdes till 500 k.
Miitet understrok att styrelsemedlemmama har rett att ta ut timersa$ning vid extra

ll.

arbete.

$ 13. Styrelsens fdrslag till utgifts- och inkomststat 2017 samt debiteringsliingd
HAkan Geijer fdredrog fiirslagen till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd.
Efter att beriiknade intiikter fiir medlemsavgifter i inkomststaten iikats med 15000 kr
lades dessa till handlingama.
Arsst-iimman beslutade att ftilja styrelsens Iiirslag om oftiriindrad utdebitering per andel,
dvs 4 kr per andel.

$ 14. Val av styrelse
HAkan Geijer och Owe Lundin har mandatperiod som strncker sig 6ver 2017
Asa Skog och Magrus Rogerstam har avsagt sig omval.
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Sverker Tiirnqvist omvaldes fbr en mandattid om tv6
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Inge Sahrblom valdes som ny ledamot flir en mandattid om tvA 5r.

Anna Biickstr6m och Inga-Lill Wennerlund-Karlsson omvaldes som suppleanter lbr
ett ar.
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En vakans finns siledes i styrelsen.
Inge Sahrblom valdes

till ftireningens ordfdrande verksamhetsAret 2017.

$ 15. Val av tvi revisorer
Cert Ericsson omvaldes som revisor ftir ett 6r. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta ftir att
hitta en revisor och en revisorsuppleant.
g 16. Val av valberedning
Cert Ericsson kvarstfu som valberedning fdr ett ir. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram
resterande valberedning.

$ 17, Val av firmatecknare
Ordftiranden och kassiiren valdes till firmatecknare var fiir sig.
g 18. Ovriga frlgor
Lars Lindroth framftrde en oro 6ver att ftireningen med alltfiir minga farthinder
ftirstdr framkomligheten liings viigen, nAgot som varit prioriterat fijr tidigare
generationer av vAgsktitare.
Lars Lindroth frAgade om inte fiireningen efter ignorerad anmodan helt enkelt kan
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klippa ned de hdckar som hiinger ut 6ver viigbanan.
Den lilla skolbussen slAr i v[gbubblan i Tiiby varje dag och en del fordon kdr olovligt
iiver intilliggande gArdsplan i stiillet. Styrelsen uppdrogs att titta pe denna frAga och
om miijligf minska effekten av farthindret nAgot.
Magnus Rogerstam framftirde Asikten att vid eventuella framtida omrdstningar
Arsstiimman b6r rtistningsldrfarandet klarl6ggas.

$ 19. Framtida aktiviteter
Styrelsens avsikt er afi efter biista ftirmAga ackumulera kapital ftir att ha

till

pi

en stiirre

asfaltering inom nlgra fA lr.
$ 20. Meddelande om var stlmmoprotokollet hfrlls tillg6ngligt
Protokoll frin stiimman kommer att finnas tillgiingligt i Mattsagerden Tiiby och
hemsidan www. bittinge.se.
$

21. Mdtet avslutas
Mdtesordftiranden avslutade mdtet, tackade
smiirgis.
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