Protokoll årsmöte 2019
Datum:
Plats:
Tid:

Onsdagen den 24e april
Föreningslokalen
kl 19:00

Agenda
1 Formalia
1.1 Mötets öppnande/godkännande av dagordningen
Mötet öppnades och dagordningen genomgicks och godkändes
1.2 Val av mötets ordförande, justerare, sekreterare och rösträknare.
Åke Wallebom valdes till mötets ordförande
Rickard Lindkvist valdes till mötets justerare
Jonas Engberg valdes till mötets sekreterare
Josef Katkits valdes till mötets rösträknare
1.3 Utestående frågor
Punkten utgick då inga utestående frågor anmäldes.
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Informationspunkter

2.1 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen genomgicks utan synpunkter från mötesdeltagarna.
2.2 Genomgång årsredovisning
Rickard Lindkvist gick igenom årsredovisningen.
2.3 Genomgång revisionsrapport
Rickard Lindkvist gick igenom revisionsrapporten. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen.
2.4 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Protokollet kommer att delas ut till alla medlemmar samt publiceras på hemsidan.
3 Beslutspunkter
3.1 Andsvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas av mötet.
3.2 Motioner
Inga motioner hade skickats in. Däremot har styrelsen under året fått in en förfrågan om att köpa
in två picknickbord till lekplatserna. Detta har styrelsen gjort och dessa planeras vara på plats
innan sommaren.
3.3 Ersättning för styrelse, revisorerna och valberedningen
Ersättningen beslutas att uppgå till totalt 6000kr.
3.4 Information gällande utemiljö
Information gavs gällande ommålningen av lokalen där styrelsen tagit in flertalet offerter från olika
målerifirmor.
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3.5 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift
Styrelsens förslag godkändes med ändringar av posten ”Omålning av lokal”. Ommålning av lokal får
en budgeterad kostnad om 50 000kr istället för styrelsens förslag om 70 000kr. De 20 000kr som
därmed friställs i budgeten flyttas istället över till ”Sparande kommande underhåll”. I den budgeterade
kostnaden ingår även snickeriarbeten, bland annat byten av vindskivor, byten av foder där behov finns.
3.6 Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer och valberedning
Till ordförande valdes:
Åke Wallebom Gudingvägen 5 omval 1 år
Till styrelseledarmöter valdes:
Rickard Lindkvist
Praktejdervägen 10 kvarstår 1 år
Jörgen Falk
Gudingvägen 6 nyval 1 år
Jonas Engberg
Ådavägen 6 omval 1 år
Anna Lindblom
Praktejdervägen 10 omval 1 år
Till styrelsesuppleant valdes:
Sanna Thabaz
Gudingvägen 7 omval 1 år
David Löthman
Praktejdervägen 5 nyval 1 år
Till revisorer (Ordinarie) valdes:
Carina Svahnqvist
Praktejdervägen 11 omval 1 år
Malin Engberg
Ådavägen 6 omval 2 år
Till revisorsuppleant valdes:
Jimmy Laében
Praktejdervägen 23 omval 1 år
Esbjörn Wester
Gudingvägen 11 omval 1 år
Till valberedare valdes:
Tord Rosenqvist

Gudingvägen 14 omval 1 år

Till valberedare suppleant valdes:
Carina Svahnqvist
Praktejdervägen 11 omval 1 år
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Övrigt
Punkten utgick då inget övrigt togs upp
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Mötets avslutande
Mötet avslutades

Vid pennan

Justeras

_______________________________
Jonas Engberg

________________________________
Rickard Lindkvist

_______________________________
Ort datum

________________________________
Ort datum

