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Protokoll fört vid årsmötet med Nj urunda Fastighetsägareförening den 1 0 april 20 1 4

§1 Mötets öppnande:

Ordfdrande Asbiörn Sjöö öppnade årsmötet och hälsade medlemmarrra välkomna.

( 15 st närvarande )

§ 2 Dagordning:
Dagordningen godkändes av årsmötet.

§ 3 Godkännande av kallelse:
Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 4 Val av mötesfunktionärer:

Till ordforande: Asbjörn Sjöö
Till sekreterare: Peter Eveborn
Till iusteringsmän

och rösträknare Robert Ekström och Hans Forsmark

§ 5 Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes

§ 6 Inkomna motioner:

En motion angående snöröjning i Forsa området . Man vill att en traktor skall

roja snön och inte som idag en boggibil eftersom det är begränsad framkomlighet

i området . Styrelsen skickar en skrivelse till kommunen under augusti i ärendet.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.

§ 8 Kassarapport:

Kassarapporten genomgicks och godkändes.

§ 9 Revisorernas berättelse:

Revisionsrapporlen föredrogs och godkändes

§ l0 Ansvarsli'ihet för foregående års forvaltning:

Styrelsen beviijades ansvarsfiihet for det gågna året.
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§ 11 Faststiillande av styrelsearvode:

Styrelsearvodet oftiriindrat.

§ 12 Val av ordförande för föreningen på 1 år:

Till ordlörande återvaldes Asbjörn S.iöö

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppieanter

Följande styrelseledamöter valdes pä2 är:

Peter Eveborn

Lennart Lind

Tommy Julander

Eric Boman

Börje Isaksson

Patrik Eveborn

Tord Nilsson

(omval)

(omval)

(nyval på 1 år )

(omval)

Följande suppleanter valdes pä I ir:
(nyval)

(omval)

(omval)

14 Val av revisorer och suppleanter:

Till revisorer på 1 år valdes:

Kjell Eriksson (omval)

Lennaft Uggeldahl (omval)

Till suppleant på 1 år valdes:

Robert Ekström (omval)
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§ 15 Val av valberedningen:

Till valberedningen på 1

Thomas Persson

Anki Gunnarsson

Karl Åke Karlsson

år valdes:

(sammankallande)

§ 16 Fastställande av årsavgift:

100:- oförändrad.

17 Arenden som styrelsen ft)relägger:

Inga

18 Övriga 1iågor:

Önskemål om ett regelverk vid utlåning av släpvagnar , styrelsen tick i uppdrag

att ta fram ett sådant och delge materielförvaltarna samt lägga in på hemsidan.

§ 19 Mötets avslutande:

Ordförande tackade styrelsen för det arbete som nedlagts under
verksamhetsåret och önskar nya styreisen lycka till.

Justeras:

Peter Eveborn Robert Ekström Hans Forsmark

Vid protokollet :

Asrl,n


