Protokoll fört vid arsmötet med Njurunda Fastighetsägareforening den 19 april2017

§1

Mötets öppnande:
Ordft)rande Asbjörn Sjöö öppnade arsmötet och hälsade medlemmarna välkomna.
( 20 st niirvarande )

§

2

Dagordning:
Dagordningen godkändes av årsmötet.

§

3

Godkännande av kallelse:
Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 4 Val av mötesfunktionärer:
Till ordft)rande: Asbjörn Sjöö
Till sekreterare: Peter Eveborn
Till justeringsmåin
och

rösträknare

Lauritz Jacobsen och Elin Fällström

§

5

Föregående arsmötesprotokoll upplästes och godkiindes

§

6

Inkomna motioner:

-

Förslag till borttagande av skylt "Förbud mot viinstersviing
centrum vid simhallen södergående riktning.

-

Förslag på inköp av en Speed Heater ( f;irgborttagare )
Båda motionerna avslogs av mötet.

§

7

Styrelsens verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.

§

8

Kassarapport:

Kassarapporten genomgicks och godkändes.

" vid infart till Kvissleby

§

9

Revisorernas berättelse:
och godkändes
Revisionsrapporten föredrogs

for ftiregående års ft)rvaltning:
§ 10 Ansvarsfrihet
for det gångna aret'
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

av styrelsearvode:
§ 11 Fastställande
StYrelsearvodet oförändrat'

för foreningen pä 1 är
§ 12 VaI av ordforande
Sjöö
Till ordforande återvaldes As§öm
och suppleanter
§ 13 Vai av styrelseledamöter
valdes pä2 tx:
Följande styrelseledamöter

TommY Julander

Brit Nilsson
Tord Nilsson

(omval)
(omval)
(nyval)

på 1 år:
Följande suppleanter valdes
(omval)
Patrik Evebom
(omval)
Leif Johansson
(nyval)
Carina Bäckman

'tv

§ 14 Val av revisorer och suppleanter:

Till revisorer på 1 år valdes:
Kjell Eriksson

(omval)

Lennart Uggeldahl

(omval)

Till

suppleant på

Robert

I

ar valdes:

Ekström

(omval)

§ 15 Val av valberedningen:

Till valberedningen på 1

år valdes:

Thomas Persson

(sammankallande)

Per-Arne Munter

Karl Åke Karlsson

§ 16 Fastställande av arsavgift:

100:- oftriindrad.

17 Ärenden som styrelsen fiirelägger:

Okning av arvordet till materielfi)rvaltarna från 5%t1ll8%
Årsmötet godkände ökningen

18 Övriga frågor:

Inga

till

8%

§ 19 Mötets avslutande:
Ordftirande tackade styrelsen for det arbete som nedlagts under
verksamhetsåret och önskar nya styrelsen lycka till.
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