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1.

Mötets öppnande
Ordförande Annmari Paulc6n hälsade rnedlemmarna välkomna och forklarade
stämman öppen.

2.

FasEtällande utav dagordning
Medlemmarna godkände dagordningen.

3.

Godkännande av röstlängd
20 medlemmar med rösträtt infann sig vid mötet (14 med fullmakt). 3 närvarade
utan rösträtt. Röstlängden godkändes.

4.

Val av ordförande för stämman
Till mötets ordförande valdes Annmari Paulc6n.

5.

Val av sekreterare för stämman
Till mötets sekreterare valdes Anette Kyvsgaard.

6.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare vid behov
För dessa uppdrag valdes Henrik Bengtsson Wällersten oeh Anders Holmgren.

7.

Mötets behörighet
Kallelse har skickats ut enligt stadgarna. Mötets behörighet godkänd.

8.

Styrelsens och revisorernas berättelser
Styrelsens berättelse godkänd.

9. Fasbtällande

av resultat och balansräkning

Budget och utfall för 2016 gått igenom.
2016 års resultat- och balansräkning enhälligt qodkänd.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljädes ansvarsfrihet för är 2016.

11, Framställningar från styrelsen
Styrelsen framställde gällande regler för strängen. I strängen måste det vara
singelfor att säkerställe dränering av dagvatten. §ängen måste hållas frifrån
ogräs.
Stämman beslutade att ge s§relsen i uppdrag att till nästa årsmöte ta fram
riktlinjer för hur frågan om strängen kan handteras.
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12.

Motioner från medlemmarna
Till stämman hade 1 rnotion inkommit angående två björkar som står kvar intill
tomter som gränsar till grönområdet. Eftersom frågeställaren kanske inte var
medveten om att det endast var en fråga och inte en korrekt motion, svarade
styrelsen att träden i den ställda frågan inte gällde samma träd som fanns i
motionen från förra året.
Flera medlemmar påminde om att det på föna årets möte togs beslut om att
man måste närvara om man villatt stämman ska diskutera en motion.

13.

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beglutad.e att behålla dagens arvode om 1 000 kr per
styrelsemedlem kommande verksamhetsår 2017 /2A1 8. Ledamöter får
dessutom hyra Gula Huset kostnadsfritt en gång varje år.

14. Styrelsens förslag till utgifG- och inkomsbtat samt debiteringslängd
Patrizia Batarini redovisade utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Stämmen beslutade enhälligt att anta den av styrelsen presenterade förslag till
utg ifts- och inkomststat samt debiterin gslängd.
15. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Ordinarie:
Stefan Jonasson
Annmari Paulcen
Fredrik Persson - kassör
Janet Parmvi
Miia Eriksson

Vald tom 2018
Vald tom 2018
Vald tom 2019
Vald tom 2019
Vald tom 2018

Suppleanter:
Patrik Sparv6n
lngemar Jönsson
Andreas Näsström

Vald tom 2018
Vald tom 2018
Vald tom 2018

Till ordförande valdes Stefan

Jonasson

Vald tom 2018

16. Val av revisorer och suppleanter

Ordinarie:
Urban Persson'
Johan Dravegård

Vald tom 2418
Vald tom 2018

Suopleanter:
Lena Gregor
Anders Håkansson

Vald tom 2418
Vald tom 2418
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17. Val av valberedning samt utse sammankallande til! densamma
Till valberedning samt sammankallande till densamma valde stämman:

Johan Dravergård - Sammankallande
Patricia Bartarini
Anette Kyvsgaard
18. Tid för årsavgiftens inbetalning

lnbetalning om 2 000 kr ska vara föreningen tillhanda senast 2017-06-30. Vid
utsbliven betalning skickas först I påminnelse (påminnelsesavgift 100
kr.), därcfter drivs ärendet till kronofogden.
Särskild faktura kommer skickas ut! Betala inte in innan ni får faktura
19. Övriga

frågor

Helen Hansson Landström informerade om midsommar.
Ny flagansvarig behövs. Vid intresse vänligen maila s§relsen.
MikaelAhlm informerade om att Valborg kommer att firas som vanlig.
Patricia Batarini informerade om gran nsamverkan.
En medlem tog upp hastigheten inom området. Alla uppmanas till att respektera
hastigheten inom området.
Ordförande påminde om städdagen söndagen den 23 april 2017.

20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Arsmötesprotokollet skall vara medlemmarna tillhanda senast 4 maj2017.
Protokoll läggs på hemsidan.
21. Ittötet avslutas
lnnan ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman passade
hon på att tacka Patnzia Bartarini, Karin Sandgaard och Anette Kyvsgaard, som
slutade sina uppdrag istyrelsen. Dessutom ett tack från stämman till ordförande
som nu återgår till ordinarie ledamot.
Vid protokollet:

Ordförande:

rik Bengtsson Wällersten
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