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FRÖSAKULLS BY EK. FÖRENING
Protokoll fört vid Frösakulls By Ek. förenings ordinarie årsstämma söndagen den 2013-03-24
i Tylebäck Hotell och Konferens, Kungsvägen 1, Frösakull.
§ 1

Stämman öppnas.
Ordföranden Anders Lillieberg hälsade välkommen och utlyste en tyst minut för
Bo Andersson, styrelsemedlem under många år och som avlidit under julhelgen 2012,
samt förklarade stämman öppnad.

§ 2

Fastställande av röstlängd.
Stämman ansåg att röstlängdsupprop skulle verkställas senare om så blev nödvändigt.

§ 3

Val av ordförande för stämman.
Till att leda dagens förhandlingar valdes Anders Lillieberg.

§ 4

Val av protokollförare för stämman.
Till protokollförare för stämman valdes Olle Andersson.

§ 5

Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare.
Till justeringsmän och röstkontrollanter valdes Olle Strandberg och Tomas Eriksson

§ 6

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
Stämman ansåg att stämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Sekreterare Olle Andersson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse som även hade
bifogats kallelsen till årsstämman. Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8

Revisorernas berättelse.
Ordförande Anders Lillieberg läste upp revisionsberättelsen.

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkning.
Kassören Anne Pettersson kommenterade utförligt årsredovisning, resultat- och
balansräkning per den 2012-12-31 som hade utsänts till medlemmarna i samband med
kallelsen till årsstämman. Allt godkändes av stämman i befintligt skick.

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Enligt revisorernas förslag beviljade stämman styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
2012 års förvaltning.

§ 11

Beslut ang. disposition av föreningens förlust enl. balansräkningen.
Styrelsen föreslog att årets förlust på 3.427:- kr balanseras i ny räkning vilket även
stämman godkände.

§ 12

Beslut ang. arvode till styrelse, revisorer och valberedning.
Enligt valberedningens förslag beslöt stämman att arvodena till styrelseledamöter,
revisorer och valberedning skall vara oförändrade för 2013 d.v.s. 4.300:- kr/år till AUledamöterna, 430:- kr i mötesarvode och bilersättning 29:- kr/mil. Arvodet vid
stugbyten höjes till 300:- kr.
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§ 13

Val av styrelseledamöter och suppleanter.
a) till ordförande för ett år valdes Anders Lillieberg
b) till ordinarie ledamöter i två år valdes Eva Sävborg, Michael Adgård och Bengt
Petersson
c) till suppleant i två år valdes Peter Melldén.

§ 14

Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år.
Till revisorer för ett år valdes Ingegärd Carlsson och Lars-Olof Andersson.
Till revisorssuppleant för ett år valdes Mikael Henriksson.

§ 15

Val av valberedning ( tre personer för ett år).
Till valberedning för ett år valdes Lars Nilsson, ordförande och sammankallande,
Marianne Persson och Ulf Einarsson.

§ 16

Fastställande av årsavgift.
Kassören redogjorde för uppgjord budget för 2013 som visar på underskott bl.a.
beroende på stora kostnader för juristkonsultation med anledning av förhandlingar om
nya arrenden för arrendatorerna för Fammarp 4:20. Styrelsen föreslår därför samma
årsavgift som föregående år, d.v.s. 200:- kr/medlem vilket även stämman godkände.

§ 17

Inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit.

§ 18

Övriga ärenden.
Diskuterades livligt de nya arrendena för Fammarp 4:20. Styrelsen har meddelat
arrendatorerna ett förslag på 20.000:- kr + fastighetsskatt. Arrendatorerna har genom
sitt ombud förkastat vårt förslag och fallet skall nu upp i arrendenämnden i vår.
Om en fråga kommer upp om att sälja området blir vårt svar nej.
En medlem frågade om nybyggnationer på området får se ut hur som helst. Styrelsen
meddelade att den har som policy att det är kommunens byggnadsnämnd som
bestämmer var och hur byggnation får ske på tomten.
Ordföranden avtackade styrelseledamoten Jan-Olof Mårtensson för långvarigt och gott
styrelsearbete genom att överräcka en blomma.

§ 19

Stämman avslutas.
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade stämman
avslutad samt inbjöd till kaffe med fralla.

Halmstad den 2013-03-24

………………………………………………
Olle Andersson, sekr.

………………………………………….
Anders Lillieberg, ordf.

………………………………………………
Olle Strandberg, just.man

………………………………………….
Tomas Eriksson, just.man

