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FRÖSAKULLS BY EK. FÖRENING
Protokoll fört vid Frösakulls By ek. förenings ordinarie årsstämma söndagen den 31 mars 2019
i Tylebäck Hotell och Konferens, Kungsvägen 1, Frösakull.

§ 1

Stämman öppnas.
Ordföranden hälsade ca 50 personer välkomna, och 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 Anita Petersson.

§ 5

Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare.
Till justeringsmän och röst kontrollanter valdes Lena Junfors och Thomas Eriksson.

§ 6

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

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordförande Anders Lillieberg läste upp styrelsens verksamhetsberättelse, som även
hade bifogats kallelsen till årsstämman. Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8

Revisorernas berättelse.
Revisorn Mikael Henriksson läste upp revisionsberättelsen.

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
Kassören Anne Pettersson redovisade årsredovisning, resultat- och balansräkningar per
den 2018-12-31 som hade utsänts till medlemmarna i samband med kallelsen till
årsstämman. Allt godkändes i befintligt skick.

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Enligt revisorernas förslag beviljade stämman styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
2018 års förvaltning.

§ 11

Beslut ang. disposition av föreningens vinst enl. balansräkningen.
Styrelsen föreslog att årets vinst på 92.581 kr disponeras så att 4.629 kr avsättes till
reservfonden och 87.952 kr överföres i ny räkning vilket även stämman godkände.
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§ 12

Beslut angående arvode till styrelse, revisorer och valberedning.
Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden för verksamhetsåret 2019
Ordförande
12 000
Kassör
12 000
Sekreterare
12 000
Ledamot
3 000
Suppleant
1 000
Valberedning
1 000
Revisor
1 000
Revisorssuppleant – endast vid tjänstgöring som revisor
Mötesarvoden/tillfälle
500 kr
Timersättnin
150 kr/timme
Ersättning i samband med stugbyte
500 kr
Bilersättning
30 kr/mil

§ 13

Val av styrelseledamöter och suppleanter.
a) Till ordförande på ett år omvaldes Anders Lillieberg
b) Till ordinarie styrelseledamöter på två år omvaldes Johan Henningsson,
Anita Petersson och Bengt Petersson
c) Till styrelsesuppleant på två år omvaldes Peter Melldén
d) Till revisorer på ett år omvaldes Mikael Henriksson och Lars-Olof Andersson
e) Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Elisabeth Collin
Val av valberedning (tre personer på ett år).
f) Omval av Lars Nilsson, Marianne Andersson samt Håkan Karlsson.

§ 14

Fastställande av årsavgift.
Styrelsens förslag om att ingen årsavgift skall tas ut för år 2019 godkändes
av stämman.
Fastighetsskatten för den tomt som respektive stugägare disponerar skall
skall faktureras under oktober månad 2019 i enlighet med våra stadgar.

§ 15

GDPR
Anne Pettersson redogjorde utförligt om hur Frösakulls By ekonomisk förening
hanterar de personuppgifter som vi samlar in och lagrar om dig som medlem och
stugägare. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR har vår förening
upprättat en handling som informerar dig som stugägare om typ av persongifter,
ändamål med lagringen, lagring av personliga data, säkerhet samt Dina rättigheter
att ta del av de uppgifter vi har. Nämnda informationshandling om GDPR har
skickats ut till samtliga medlemmar i Frösakulls By, ekonomisk förening samt
medlemmarna i ideella föreningarna Frösakulls Fritidsförening samt Eric Staels
Stugby tillsammans med kallelsen till dagens stämma. Informationen kommer även
att läggas ut på vår hemsida www.frosakullsby.se.

§ 16

Inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

