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Protokoll ftirt vid irsstiimma 201t-04-04
Parkg6rden, Stora Mell6sa
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medlemmar nSrvarande

Miitets Sppnande
Ordfiirande Inge Sahrblom iippnade mdtet.
Godkiinnande av riistliingd
Den framlagda rdstlengden godkiindes.
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Val av ordfiirande och sekreterare 16r stiimman
Inge Sahrblom valdes till m6tesordfiirande. Hikan Geijer valdes till m6tessekreterare.
Val av tvi justeringspersoner, tillika riistriiknare
Annen S6derberg och Magnus Rogerstam valdes.
Mdtets behiiriga utlysande
Annons har publicerats i NA 2018-03-22. Mdtet fann att ersslimman blivit stadgeenligt
utlyst.
Godkiinnande av dagordningen
Dagordningen godkiindes.
Styrelsens verksamhetsberittelse 2017
Hikan Geijer ftiredrog verksamhetsberiittelsen fiir 2017. Denna godkiindes och lades

till

handlingama.

$8.
$9.

Ekonomisk redovisning 2017
Kassdr Hikan Geijer ftlredrog irsrapporten ftir 201 7. Denna lades till handlingama.
Revisionsberiittelse
Revisor Gert Eriksson liiste upp revisionsberiittels en 2017 . Denna lades till
handlingama.

$ 10. Fnfrga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Arsstdmman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fiir verksamhetseret 2017.
$ 11. Ersnttning till styrelse och revisorer
ArsstEmman beslutade om fiiljande arvoden fiir 2018:
Ofijriindrat: Ordfiirande 3000 kr, kassdr 3000 k, ledamiiter och suppleanter 400 kr.
Arvode per person och protokollltirt styrelsemdte 300 kr.

Timerslttning 200 kr.
Revisorsarvode 500 kr.
$ 12. Styrelsens liirslag till utgifts- och inkomststat 2018 samt debiteringslingd
HAkan Geijer ftredrog Itirslagen till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd.
Arsstiimman beslutade att fiilja styrelsens ftirslag om ofiirlndrad utdebitering per andel,
dvs 4 kr per andel.
$ 13. Val av styrelse
o Inge Sahrblom och Sverker T?irnqvist har mandatperiod som strecker sig 6ver 2018.

o
o

Hikan Geijer omvaldes Iiir en mandattid om we er.
Owe Lundin har avsagt sig omval. Per Eriksson valdes till ny ledamot med en
mandattid om

o

tvi ir.

Inga-Lill Wennerlund-Karlsson valdes som ledamot, fyllnadsval ett

ir'

.
o
o

Anna Beckstrdm omvaldes som suppleant ltir ett
Lars Edenskiir valdes som suppleant {iir ett ir.

ir.

Inge Sahrblom valdes till ftireningens ordliirande verksamhetsiret 2018.
$ 14, Val av tvi revisorer och en revisorsuppleant
Gert Ericsson och Eva Strignert omvaldes som revisorer fiir ett ir. Lars Lindroth valdes
som revisorsuppleant fiir ett er.
15.
Val
av valberedning
$
Peter Leander och Mathias Olausson valdes till valberedning fiir ett ir.
$ f6. Val av firmatecknare
Ordfiiranden och kassdren valdes till firmatecknare var Itir sig.
$ 17. Inkomna motioner
lnga motioner har inkommit.
$ 18. Asfaltering
. Styrelsen har under vintem tagit in offerter om asfaltering av stora delar av viigen
mellan Tiiby och Katrinelund. Totalkostnad v5l 6ver en miljon kr. Till detta finns
{iirhoppningar om bidrag frin Trafikverket om upp till 70% av totalkostnaden, beslut

.

.
o

om detta finns dock inte iinnu.
Styrelsen framlade en proposition om asfaltering:
Styrelsen d,nskar irsstimmans godklnnande att under 6ret genomliira en asfaltering av
stdrre delen av vegstrackan Tiiby - Katrinelund till en maximal kostnad ftir fiireningen
om 500 000 kr inklusive moms. Styrelsen dnskar dessutom Arsstiimmans godklinnande
att liir detta ta upp ett lAn om maximalt 300 000 kr.
Propositionens bida ftirslag godkiindes av irsstimman.
2009 med Aterviindan Ett AB om ersiittning fiir slitage vid
byggnadsverksamhet vid Katrinelund. Det konstaterades att ftireningen inte torde
kunna hiimta mer ers?ittning utifren detta avtal. Dhremot kommer styrelsen att Ibra
Det finns ett ar.tal

frin

diskussion med Lennart Carlsson om bidrag vid asfalteringen'

g 19. Ovriga

.
.
o

frigor

Frigan stZilldes om vi kan ordna ny stiimma om kompletterande beslut meste tas om
asfalteringen. Ja, styrelsen har enligt stadgarna befogenhet att kalla till stemma.
dnskemil framkom om att sefta upp en varningstavla vid Tiiby om bel5ggningsskador.
Styrelsen tar med frigan till efterftiljande styrelsemdte.
Det diskuterades om vi kan utnyttja Ankerstagatan och M6rbygatan under
asfalteringsperioden. Styrelsen har diskuterat detta och kommer att arbeta vidare med
fragan.

20. Meddelande om var stiimmoprotokollet hills tillglngligt
Protokoll frin stiimman kommer att finnas tillgiingligt i Mattsagirden Tiiby och
hemsidan www.bittinge.se.
$ 21. Miitet avslutas
Mtitesordltiranden avslutade motet, tackade ftir visat intresse och bjdd in till kaffe och

$

smd,rg&s.
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