Protokoll f6rt vid irsstimma 2019-04-03
Parkgirden, Stora Mell<lsa
1 3 medlemmar niirvarande
$

l.

M6tets ippnande
Ordftirande Inge Sahrblom dppnade mdtet.

$

2.

$

3.

$

4.

Mdtets behdriga utlysande
Annons har publicerats i NA 2019-03-21. M6tet fann au arsstiimman blivit stadgeenligt
utlyst.
Val av ordf6rande och sekreterare 16r stlmman
Inge Sahrblom valdes till mdtesordftirande. Hakan Geijer valdes till miitessekreterare.
Godkiinnande av dagordningen
Dagordningen godkiindes utan iindringar.

$
$

5.

Val av tvi justeringspenoner, tillika riistriknare

6.

Anett Siiderberg och Lars Lindroth valdes.
Styrelsens verksamhetsber5ttelse 2018
Hakan Geijer tiredrog verksamhetsberiittelsen ftir 2018. Deru:ra godkiindes och lades

till

handlingama.
$

7.

$8.

Ekonomisk redovisning 2018
Kassdr Hikan Geijer ftiredrog irsrapporten ftir 2018. Denna lades till handlingarna.
Revisionsber6ttelse
Kass<iren liiste upp revisionsberiittelsen 2018. Denna lades

$

9.

Frrflga om ansvarsfrihet

till handlingama.

fiir styrelsen

Arsstiimman beslutade att bevilja stgelsen ansvarsfrihet fiir verksamhetsaret 2018.
$ 10. Ersittning

till styrelse och revisorer

ftir 2019:
Oftiriindrat: Ordftirande 3000 kr, kass<ir 3000 kr, ledamdter och suppleanter 400 kr.
Arvode per person och protokollftirt stlrelsem6te 300 kr.
Timersiittning 200 kr.
Revisorsarvode 500 kr.
$ 11. Styrelsens fdrslag till utgifts- och inkomststat 2019 samt debiteringslingd
Hikan Geijer ftiredrog ftirslagen till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd.
A,rsst?imman beslutade att ftilja styrelsens ftirslag och beslutade om h6jd utdebitering
A,rsst?imman beslutade om ftiljande arvoden

med 10 % till 4,40 kper andel.
$ 12. Val av styrelse
Hikan Geijer och Per Eriksson har mandatperiod som striicker sig dver 201 9.
Inge Satrblom och Sverker Tiirnkvist omvaldes fiir en mandattid om $e er'
Maria Carlstrdm Puhakka valdes till ny ledamot med en mandattid om tvi ar.

o
r
o
o
r

Lars Edenskiir omvaldes som suppleant ftir ett ar.
Anna Biickstrdm har avsagt sig omval. David Gunnarsson valdes som suppleant fiir ett
ar.

o

Inge Sahrblom valdes

till

{iireningens ordfiirande verksarnhetsiret 201 9.

$ 13. Val av tvi revisorer och en revisorsuppleant
Gert Ericsson och Eva Strignert omvaldes som revisorer ftir ett ar. Lars Lindroth
omvaldes som revisorsuppleant ftir ett ir.
$ 14. Val av valberedning
Peter Leander och Mathias Olausson omvaldes till valberedning ftir ett ar.
Val
av firmatecknare
$ 15.
Ordltiranden och kass<iren valdes till firmatecknare var liir sig.
16.
Inkomna motioner
$
Inga motioner har inkommit.
g 17. Ovriga fnigor
Det dammar ltings viigen genom Bittingefallen. Fragan kom om den ska sopas.
Sqrelsen fEr uppdrag att se pi fragan.

Viigen fran Katrinelund till Aterviindan iir d6lig. Diskussion om vad man kan gdra 6t
frigan. Styrelsen far uppdrag att kontakta Trafikverket {tir radgivning.
Viigen som ansluter till Katrinelund: Stora Melldsa sockenallmiinning frigar niir vi
kommer att ta dver ansvaret ftir viigen vilket iir dverenskommet sedan liinge. Styrelsen
har det som stiende friga och kan aktualisera frAgan.
Ett nltt fl)ttbart farthinder finns inkdpt som ska placeras mitt i Bittingefallen.
Diskussion om vilka tider det ska vara utlagt.

Friga om hastighetsbegriinsning. Styrelsen tar med detta och frigar Trafikverket om

a

rad.

Styrelsen har varit fantastiskt duktig. ..

a

var stimmoprotokollet hitls tillgingligt
Protokoll frin stiimman kommer att finnas tillgiingligt i Mattsag6rden Tiiby och

$ 18. Meddelande om

hemsidan www.bittinge.se.

s le. Miitet avslutas
Mdtesordftiranden avslutade m<itet, tackade fiir visat intresse och bjdd in

Vid protokollet:

l&t*Gei$r(
0r"
Hakan

M6tesseketerare
Justeras:

/rut
Anctt Siidcrbcrg

lrtfu

Lars Lindroth

till fika.

