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Ord. Årstämma

Org.nr 769622-3663

Tid:
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L.

Fre 22/5 2015 kl. L8.00
GYDA, Gettjärn

Wä*k*rxmav*
Föreningens ordförande Nils Larsson hälsade de ca: 35 medlemmarna välkomna och

förklarade mötet öppnat.

2.

*rdt,

W*&tes

w **V,x.

Till ordförande för mötet valdes Nils Larsson och till sekreterare valdes Leif
Danielsson.

3.

Kci*tlångd
Röstlängden godkändes av stämman, består av L77 medlemmar

4.

Sust*rare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Reino Nilsson och Bo Djurberg.

5.

kallelse
Annons isunne-Nytt6/5 samt på hemsidan, stämman godkände den.

6.

Fa*tällarzö* av *ag*rd*t*g
Förslag till dagordning godkändes.

7.

Bala*s

tVNöt*t* *"*tlys*lng

u

*

rasu\tatr*k*ixg san*t dispositlon

Stämman fastställde balans och resultaträkning. Årets förlust 94234 kr förs över i ny
räkning.

8. Ånsred*vis ning * rev.r***{rsbrrättslse
Styrelsens redovisning av årsredovisningen och revisionsberättelsen godkändes av

stämman.

9.

Ansvarsf rihet
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

LO. &"rzs*&an

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelseledamöter förutom till
kassören (löpande timdebetering) ersättning utgår också till ord. Revisor.
11. B*d6eä

Styrelsen bedömde att löpande verksamhet kan finansieras av medlem och adm. och
service avgifterna.

L2. {Vx*d|xrns * övr avgtlter
Stämman beslutade att medlemsavgiften skallvara 100 kr. Och serviceavgiften skall
vara 100 kr + moms för kommande verksamhetsår.
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Stämman omvalde enhälligt Nils Ldrsson till föreningens ordförande.

t4. zl al av stugr alseled.mrr.ä\*r ach supplea nt*r
Maud Karlsson omval
1år
Leif Danielsson
Lars-Erik Eriksson

Börje Nyström
Peter Sagedal
Rolf Gatback
Bosse

Kurt

Djurberg

Johansson

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

L är

1år
1år
2 år
2 år
2 är
2 är

Till suppleanter omvaldes
Bengt Larsson
Rolf Magnusson
15. Va* *u ressä*sr *ch s*pp*cant
Stämman valde Per-Olov Arnfält

till revisor och Arne

Larsson

till revisor suppleant.

16. Val *v valberednixg
Till valberedning omvaldes:

Bertil Mattsson (sammankallande)
lngvar Jansson
17. Övriga årenden
Vid grävarbeten uppmanades det
18.

tillatt

gå in på ledningskollen.se

M*tets *vslut
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet, därefter bjöds det på en
mycket god och uppskattad grill buff6.
Vid protokollet:

Justeras:
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Nils Larsson

Reino

N

ils

