Protokoll fört vid årsmötet med Njurunda Fastighetsägareförening den 14 april 2011
§1

Mötets öppnande:
Ordförande Asbjörn Sjöö öppnade årsmötet och hälsade medlemmarna välkomna.
( 17 st närvarande )

§ 2 Dagordning:
Dagordningen godkändes av årsmötet.
§ 3 Godkännande av kallelse:
Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 4 Val av mötesfunktionärer:
Till ordförande:
Till sekreterare:
Till justeringsmän

Asbjörn Sjöö
Peter Eveborn

och rösträknare

Tomas Persson och Kjell Eriksson

§ 5 Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes
§ 6 Inkomna motioner:
Inga motioner inkomna.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.
§ 8 Kassarapport:
Kassarapporten genomgicks och godkändes.
§ 9 Revisorernas berättelse:
Revisionsrapporten föredrogs och godkändes
§ 10 Ansvarsfrihet för föregående års förvaltning:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gågna året.
§ 11 Fastställande av styrelsearvode:
Styrelsearvodet oförändrat.

§ 12 Val av ordförande för föreningen på 1 år:
Till ordförande återvaldes Asbjörn Sjöö.
§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Följande styrelseledamöter valdes på 2 år:
Brit Nilsson

(omval)

Marianne Julander

(omval)

Bernt Sandström

(omval)

Följande suppleanter valdes på 1 år:
Tommy Julander

(omval)

Erik Boman

(omval)

Tord Nilsson

(omval)

§ 14 Val av revisorer och suppleanter:
Till revisorer på 1 år valdes:
Lars Bengtsson

(omval)

Kenneth Falberg

(omval)

Till suppleant på 1 år valdes:
Kjell Eriksson

(omval)

§ 15 Val av valberedningen:
Till valberedningen på 1 år valdes:
Linda Håden
Roger Östlund
Fredrik Borgström

(sammankallande)

§ 16 Fastställande av årsavgift:
100:- oförändrad.

§ 17 Ärenden som styrelsen förelägger:
Inga ärenden

§ 18 Övriga frågor:
Nina Teir från Front Garden AB , www.frontgarden.se , informerade om deras bolag
som kan hjälpa till med design, plantera och anlägga trädgårdar m.m , tillsvidare lämnar
man 5% rabatt till medlemmar i föreningen.
§ 19 Mötets avslutande:
Ordförande tackade styrelsen för det arbete som nedlagts under
verksamhetsåret och önskar nya styrelsen lycka till.

Vid protokollet :

Justeras:

Peter Eveborn

Tomas Persson

Kjell Eriksson

