Protokoll.
Ordinarie årsmöte med Erik Staels Stugby.
Lördagen 24 juli 2022 kl. 10.00
Plats: Myresjöhusens samlingslokal Barrstigen

§ 1 Mötets öppnande.
Marika Rennerfelt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 21 stugor var representerade vid mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning.
Dagordningen för mötet godkändes.
§ 3 Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
Ordföranden Marika Rennerfelt valdes att leda mötet.
§ 4 Val av sekreterare för mötet.
Som sekreterare för mötet valdes Nils Göran Bengtsson.
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Viktoria Pauli, Tommy Carlsson.
§ 6 Fråga om årsmötets utlysande i behörig ordning.
Frågan bifölls.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren.
§ 8 Revisorernas berättelse.
Kassören Johan Henningsson redogjorde för årets kassaberättelse.
$ 9 Beviljande av ansvarsfrihet.
Revisorn Bengt Petersson hade inget att erinra om styrelsens arbete, varvid styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
§

§

10 Fastställande av årsavgift.
Det beslutades på mötet att höja årsavgiften med 200: -. Årsavgiften fastställdes till 1000:-/år.
11 Val.
a: Ordförande för en tid av ett år.
Marika Rennerfelt. (omval)
b: Två styrelseledamöter för en tid av två år.
Johan Henningsson, Viktoria Pauli. (omval)
c: Två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
Peter Melldén, P O Nedstedt. (omval)
d: En revisor för en tid av ett år.
Bengt Petersson. (omval)
e: En revisorssuppleant för en tid av ett år.
Thomas Ericsson. (omval)

f: Valberedning två ledamöter.
Niklas Persson. Runar Eldebo(nyval)
g: Skogskommitté.
Peter Melldén, Staffan Olsson, Tommy Carlsson. (omval)
§ 12 Inkomna motioner.
Inga inkomma motioner.
§ 13 Övriga frågor.
13.1 Thomas Ericsson redogjorde för en inskickad skrivelse till Halmstad kommun (teknik &fritid)
avseende hastigheten på Kungsvägen. Skrivelsen innehåller flera förslag på hastighetssänkande åtgärder, för
att undvika olyckor i framtiden.
13.2 Johan Henningsson informerade om ett behov att ersätta åkgräsklipparen med en ny klippare.
Den gamla klipparen går till försäljning. Medlemmarna hade inget att erinra att ett inköp av en ny
åkgräsklippare genomförs.
§ 14 Styrelsens information:
1. Information Ekonomiska föreningen.
Anders Lillieberg redogjorde i korthet om arbetet i Ekonomiska föreningen.
3. Förslag datum för höststädning.
Datum för höststädning 2022 09. 24 Kl. 09.00 Plats anslagstavlan.
4. Information från skogskommittén.
Peter Melldén redogjorde för arbetet i skogskommittén. En rondering med Ragnar Johansson kommer att
genomföras under hösten. Ordföranden delade ut varsitt presentkort till Staffan Olsson och Tommy Carlsson, för att
visa föreningens uppskattning av gräsklippning inom området.

§ 15 Avslutning.
Ordföranden Marika Rennerfelt avslutade mötet.
Frösakull 2022 08 01
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Sekreterare
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