Protokoll fört vid Bränntorps Vägförenings årsmöte 2017-04-22

§1

Årsmötets öppnande

Ordförande Lasse Bergman hälsar alla hjärtligt välkomna till årsmötet och förklarar mötet för
öppnat
§2

Medlemsupprop, fastställande av röstlängd

Efter avprickning fastställs att 78 röstberättigade deltar på mötet
§3

Fastställande av dagordning

Förslaget på dagordning godkänns utan ändringar
§4

Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Mötet beslutar att kallelse skett enligt stadgarna
§5

Val av:
a) Ordförande för mötet.
Bo Johansson väljs till ordförande
b) Sekreterare för mötet.
Mats Lööf utses till sekreterare
c) Två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
Jan Andersson och Clarence Alkin väljs till justerare

§6

Bestämmande av tid och plats för protokollets justering samt tillgänglighet
för medlemmarna

Beslutas att protokollet efter justering söndagen den 23 april sätts upp på föreningens
anslagstavlor
§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelsen godkänns
§8

Beslut angående resultat och balansräkning

50 000 kr avsätts till reservfonden och resten balanseras i ny räkning. Resultat- och
balansräkning godkänns
§9

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen läses upp och godkänns
§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2016

Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2016

§ 11

Inkomna motioner
A) Förslag att gå ner på 1 revisor samt 1 revisorssuppleant, § 7 i stadgarna.
Beslutas att godkänna motionen
B) Förslag att kunna skicka ut handlingar och information även via elektroniska
media.
Beslutas att godkänna motionen

§ 12

Styrelsens förslag till årsmötet
Styrelsen föreslår att simskola anordnas 2018.

Mötet beslutar enligt förslaget

§ 13

Beslut om arvoden
Styrelsens förslag till förändrat arvode: (belopp inom parentes avser
föregående år)
Styrelsens arvode fastställs till 40 000: -( 60 000:-)
Till den som deltar på styrelsemöte, ett fast
sammanträdesarvode på 500: -(500:-).
Revisorer, områdesansvariga, valberedning samt stugvärd 1 000: -, (1000:-)
Beslut Mötet beslutar enligt förslaget

§ 14

Styrelsens förslag till budget 2018
Beslutas att föreliggande förslag till budget fastställs.
Styrelsen föreslår årsavgiften för år 2018 till 3000: - (3000:-)
Mötet beslutar enligt förslaget

§ 15

Val till styrelse:
a) Kassör för två år.
Lennart Hagberg väljs för två år
b) Två ordinarie ledamöter för två år. Clarence Alkin och Ingalill Johansson
väljs för två år
c) Tre styrelseersättare för ett år. Patrik Hjelm, Gunnar Öster, och Hans
Svensson väljs för ett år
d) En revisor för ett år. Peter Nyström väljs för ett år.
e) En revisorsersättare för ett år. Krister Andersson
f) Tre ledamöter i Valberedningen, varav en sammankallande
Bo Johansson, Göran Hellqvist och Agneta Sernald. Bo Johansson
sammankallande

§ 16

Övriga frågor

Inga frågor anmälda
§ 17

Årsmötets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat
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