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Ljusterö 2014-06-16

Protokoll vid årsmöt e 2014-06-07
Närvarande var representanter for 25 fastigheter

1. Årsmötets öppnancle: öppnades av Sven Erik Bohrn

2. Uppriittande av röstldngd och mottogning avfullmukter: Medlemsmatrikel skickades
runt for signering av de närvarande vid tillhörande fastighetsbeteckning. Inga
fullmakter lämnades.

lyl av mötets ordförande och sekreterare samt justeringsmcin tilliku röstrciknare:
Till ordforande valdes Sven Erik Bohrn och till iekreterare Lars Lindholm. Till
justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Larsson och Heinz Gehrig.

Faststtillande av dagordni ng: Föreslagen dagordning fastställdes.

Årsmötets stadgeenliga utlysande; Årsmötet hade utlysts enligt stadgarna. Kallelse
har gått ut per brev eller mejl.

Verksamhetsberiittelse; Utsänt med kallelsen och lästes upp, godkändes och lades till
handlingarna.

Ekonomisk redogörelse/Revisionsbertittelse: Ekonomisk redogörelse har sänts ut med
kallelsen. Den presenterades av Lars Hedström och lades till handlingarna.
Sammanfattning av revisionsberättelsen lästes upp av Lars Hedström.

Fr åg a o m ansv arsfr ih et : sty r elsen bevilj ades ansvarsfrihet.

Budgetfi)rslag: Lars Hedström presenterade forslag till budget och de åtgärder som
planeras. Behovet av fcirstärkning av kassan for främtida rfiift.r diskutJrades.
Budgetförslaget godkändes.

Faststtillande av medlemsavgift: Fastställdes enligt diskussion ipunkt 9 till 1000:-
med återbetalning 350:- till deltagare av höststädning.n.

Inkomna motioner: Inga motioner har inkommit.

Ersdttning till styrelsen Kostnadstäckning med totalt maximalt 3000:- for hela
styrelsen att dela på enligt budgetförslag.

13. Faststtillunde av debiteringslcingd: Skickades runt för påskrift av deltagarna och
godkändes därefter.
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14. Il§l §r) §tytslse.$.e.k. sxpplmnlsry Ordlörantle .lan §vsnsson fulinadsval pä 1 är
Sekreterare Lars Lindholm omval pä2 är
Kassör Lars Hedström omval pä 2 ir
§uppleant;§re* Erik Bchra nyval på I år
SuppleantlAndem Lindlroff ornval,på I år.

15. YaI ay reviso'rer oc{i revisarss*pplt*;nter:

16. Y${ av v*lberedning: Ornval av

17 "Åu *tyre{§en fraw{agdu förslag:

) t1\

R"evisor BengtNitrss*n omval pä2 §tr

Revisor Klas Hökerberg 1år kvar
Revisorssrrppleant,Ånders LarssoR I år kvar
R.evisorssupp lr;ant Heinz G,ehfig omval på 2 år.

Kristina Lindhtiff och nyval av Annika Rose*lund.

Inga fiirslag har lagts l-ram av styrelsen.

)*5g5.1^=^
Sekpterare I Lil*^W

1.8. Ovrigafrågor:

Sven Erik hälsade Magnus Bååthe ( Bolby 3:88) välkommen som rnedlem i

ftireningen.

§ven Erik Bohrn avgår som ordfiirande. Lars Hedströnr tackade å fiireningens och

s{yr*lsens vi§nar lbr ett engagerat och gr,undligt ordfiirandeskap.

19. Mettdelande om plats där protokollet håtts tillgringligr.' Anslagstavlor samt

öreningens henrsida.

20, Mitt*s uv;l*tn,nde: A v .orditirande 
"

Ordfcrande

Lars Lir:dholrn

]usteras


