Protokoll ftirt vid årsmötet med Njurunda Fastighetsägareftirening den20 april2016

§1

Mötets öppnande:
Ordfi)rande Asbjörn Sjöö öppnade årsmötet och hälsade medlemmarna välkomna.

(

19 st niirvarande )

§

2

Dagordning:
Dagordningen godkändes av årsmötet.

§

3

Godkännande av kallelse:
Kallelsen till årsmötet godktindes.

§ 4 Val av mötesfunktionärer:
Till ordftirande: Asbjöm Sjöö
Till sekreterare: Peter Evebom
Till justeringsmän
och

röstriiknare

Kjell Eriksson och Lennart Uggeldahl

§

5

Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes

§

6

Inkomna motioner:

-

Förslag att vi skall upphöra med samarbetet med ftiretag som säljer frrverkerier.
Förslag på inftirskaffande av en släpvagn med kåpa.
Båda motionerna avslogs av mötet.

§

7

Styrelsens verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberiittelsen genomgicks och godkändes.
§

8

Kassarapport:
Kassarapporten genomgicks och godkiindes.

§

9

Revisoremas berättelse:
Revisionsrapporten ftiredrogs och godkändes

§ 10 Ansvarsfrihet for ftiregående års forvaltning:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för dqt gångna året.
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§

11

Fastställande av styrelsearvode

:

Styrelsearvodet oftiriindrat.

§12 Val av ordftirande for ftireningen på 1 år

Till ordft

rande återvaldes Asbj örn

Sj

öö

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Följande styrelseledamöter valdes pä2 är:

Peter Eveborn

(omval)

Eric Boman

(omval)

Lennart Lind

(omval)

Följande suppleanter valdes på 1 år:

Patrik Eveborn

(omval)

Leif Johansson

(omval)

Tord Nilsson

(omval)

14Yal av revisorer och suppleanter:

Till revisorer på 1 år valdes:

Eriksson
Lennart Uggeldahl
Kjell

Till

(omval)
(omval)

suppleant på 1 år valdes:

Robert

Ekström

(omval)
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§ 15 Val av valberedningen:

Till valberedningen på 1 år valdes:
Thomas

Persson

(sammankallande)

Anki Gunnarsson
Karl Åke Karlsson
§ 16 Fastställande av årsavgift:

i00:- oförändrad.
17 Ärenden som styrelsen förelägger:

Inga
18 Övriga frågor:

Busshållplatsen vid ICA Bommen har fi)rsvunnit/upphört, styrelsen skall undersöka

varför och om den skall ersättas.

Vid bokning av släpvagnar skall det gälla att max 1 timma efter utlovad hämtning gäller
bokningen och därefter är det fritt att boka ny tid med ny medlem. Mötet godkände
upplägget med en timmas frist efter utsatt hämtningstid.

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

Justeras:

Peter Eveborn

@

Kjell Eriksson

