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Tid: Fre 4/5 201-X kl. 18.00

Plats: GYDA, Gettjärn

f . ifa*$i<e;;'rrs,**iii

Föreningens ordförande Nils Larsson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade
mötet öppnat.

2. $4*!il*is rrii",lj{', ,i: ti,ekt,

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

Danielsson.

3. itelsft*än6#

Röstlängden godkändes av stämman, består av l-81 medlemmar.

4. j*.'triir';ri:*

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Pia Eriksson och Ann Nilsson.

5. . i , -: ,. : :"'r, - 'r ". ..bq.',.

Annons i Sunne-NytI t9l4. Kallelsen godkändes, önskemål fanns om bättre
uppdatering på hemsidan.

6. i *- "'lft," 
oi'; 

': ,.4,..n , L

Förslag till dagordning godkändes.

7. ilji:;i*i;'[ri;,, t'*$riit?,&g.e :t - .; ,:i ;i"t.*'t:;r:,"

Stämman fastställde balans och resultaträkning. Årets förlust 139170 kr förs över i ny

räkning.

8.,i.1.*":n' * g,j *:, !i å c * * *,g * 1"l,"*.u 
g u l! * ; l g ll,:: rå'{?;,*,l il,*

Styrelsens redovisning av årsredovisningen och revisionsberättelsen godkändes av

stämman.

9. Å;risvn;isfriiil*t
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Årqr#tjr,3n;

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelseledamöter förutom till
kassören (timdebitering), ersättning utgår också till ord. Revisor.

11. iilr;t$g*i.

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

serviceavgifterna.

1 2. ll** d i * å'i.t J.il .1,,åi,' i' ;:i l i;git l''i.,:l l'

Stämman beslutade att medlemsavgiften skall vara 100 kr. Och serviceavgiften skall

vara L00 kr + moms för kommande verksamhetsår.

Pg



13.'***l *v *isif
Stämman omvalde enhälligt Nils Larsson till föreningens ordförande.

14. V*$ mv stpir*å**l*qt**"t'r*l*sr <;**

Maud Karlsson omval
Leif Danielsson omval
Lars-ErikEriksson omval
Börje Nyström omval
Peter Sagedal omval
Rolf Gatback omval
Bosse Djurberg omval
Kurt Johansson omval

Till suppleanter omvaldes
Bengt Larsson

Rolf Magnusson

15. Vm[ &s 5'411,r,!]gri:;r *:i*l* *uppli**;"*å

Stämman valde Per-Olov Arnfält till revisor och Arne Larsson till revisor suppleant.

16. ,,: '*".'':ee: .:

Till valberedning omvaldes:
Bertil Mattsson (sammankallande)

lngvar Jansson

17. **rlrig* &r*;id*ru
Styrelsen informerade om att arbetet med ledningsrätt fortskrider, och att vi snart är i må1,

förrättningssammanträde med Lantmäteriet sker senare i maj månad.

Magnus Djurberg valdes till hemsideansvarig.

Alla fel/störningar skall anmälas till tjänsteleverantör ex. Telia.

18. h4$fr*t:; evlil]ets

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet, därefter bjöds det på en

mycket god och uppskattad grill buff6.
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