Protokoll.
Vid ordinarie årsmöte med Erik Staels stugby.
Lördagen den 30 juli 2016 kl. 10.00
Plats: Myresjöhusens samlingslokal
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Lars Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 25 stugor var representerade vid mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes för mötet.
§ 3 Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
Lars Nilsson valdes som ordförande för mötet.
§ 4 Val av sekreterare för mötet.
Nils-Göran Bengtsson valdes som sekreterare för mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän – tillika rösträknare.
Till att justera mötets protokoll valdes Staffan Olsson samt Thomas Ericsson.
§ 6 Fråga om årsmötets utlysande i behörig ordning.
Frågan bifölls.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Nils Göran Bengtsson läste upp det gångna årets verksamhetsberättelse.
Johan Henningsson redovisade för föreningens ekonomi.
§ 8 Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Bengt Petterson.
$ 9 Beviljande av ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställande av årsavgift.
En årsavgift på 600: - SEK beslutades på mötet (samma som tidigare år).
§ 11 Val.
a: Ordförande för en tid av ett år.
Lars Nilsson (omval)
b: Två styrelseledamöter för en tid av två år
Anders Lillieberg (omval)
Nils Göran Bengtsson (omval)
c: Två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
Per Ola Nedstedt (omval)
Peter Melldén (omval)
d: En revisor för en tid av ett år.
Bengt Petterson (omval)
e: En revisorssuppleant för en tid av ett år.
Thomas Ericsson (omval)
f: Valberedning två ledamöter.
Våge Svenningsson (omval)
Tommy Carlsson (omval)

g: Skogskommitté.
Peter Melldén (omval)
Jan- Olof Mårtensson (omval)
Staffan Olsson (omval)
§ 12 Inkomna motioner.
Inga inkomna motioner
(OBS! motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15:e juni enl. stadgarna)
§ 13 Övriga frågor.
Thomas Ericsson informerade o hastigheten på Kungsvägen.
Frågan väcktes ännu en gång om ”manlig” dominans i styrelsen, det är fritt att via valberedningen föreslå
kandidater till styrelsen.
Hastigheten på Erik Staels väg diskuterades, hög hastighet före och efter vägbulan, styrelsen ser över förslag på
åtgärder.
§ 14 Styrelsens information:
Anders Lillieberg informerade om arbetet i Ekonomiska förreningen.
2.Bengt Petersson informerade om offert angående bredband, frågan behandlas av ekonomiska förreningen,
där en arbetsgrupp bildats.
3. Förslag datum för höststädning.
Mötet beslöt att den 4:e lördagen i september är det höststädning (2016-09-24)
4. Information skogskommittén.
Peter Melldén informerade om skötseln av området, även vikten av att inte anlägga komposter utanför
tomtgränserna (intilliggande skog) vilket gör att nässlor bl.a. breder ut sig.
Peter informerade även om ett samarbete med Trädgårdskompaniet i Haverdal för plantering av buskar odyl.
inom förreningens område
§15 Mikael Henriksson läste upp resultatet i årets ”årsmöte tolva”
§ 16 Avslutning.
En uppskattning för väl utfört arbete inom föreningens gemensamma område delades ut till Staffan och Kjell av
ordföranden Lars Nilsson
Ordförande Lars Nilsson avslutade mötet.
Frösakull 2016-07-30

Nils Göran Bengtsson sekr.

Lars Nilsson ordf.

Justeras:

Staffan Olsson

Thomas Ericsson

