PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN
VANSJÖN-NORDSJÖNS VÄL DEN 6 SEPTEMBER 2015 I VANSJÖ
BYGDEGÅRD

§1 Föreningens ordförande Staffan Lund hälsade välkommen till mötet och förklarade årsmötet

öppnat

§2 Förteckning över 46 närvarande upprättades och godkändes
§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
A, till ordförande valdes Hans Nygren
B, till mötessekreterare valdes Madeleine Wadstrand
§4 Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Marie Engström och Veronica Mansnerus Lund
§5 Konstaterades att mötet var behörigen utlyst
§6 Dagordningen/föredragningslista fastställdes
§7 Styrelsens årsberättelse
•

Årsmötet godkände den med den på hemsidan publicerade verksamhetsberättelsen

§8 Revisorernas berättelse föredrogs vari uttalades att föreningens ekonomi och redovisning är i god

ordning

§9 Resultat- och balansräkning fastställdes
•
•
•

Årsmötet godkände den med den på hemsidan publicerade ekonomiska redogörelsen
Styrelsen föreslog att årets förlust på -14 455 kr överförs till nästa räkenskaps år
Föreningens tillgångar uppgår till 380 887 kr

§10 Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om vinstmedel på -51 541 kr förs till nästa
räkenskapsår.
§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§12 Fråga om arvoden åt styrelsen, suppleanter, revisorer och valberedning. Några arvoden till
styrelsen utgick inte under verksamhetsåret.
§13 Beslutades att medlemsavgiften är 500 kr per fastighet och hushåll per år. Sponsormedlemskap

1000 kr/år.

§14 Val av styrelse

A, Staffan Lund kvarstår som ordförande i till 2017
B, Ordinarie ledamöter i tur att avgå Yngve Melin, Hillevi Bohlin, Bo Käck,-dessa omvaldes. Leif

Thelenius avgår och ersätts av Madeleine Wadstrand. Ordinarie ledamöter som kvarstår till 2016 är
Lars-Olof Larsson, Molly Thörnqvist samt Lars Adolfsson.

C, Ersättare i tur att avgå 2015 Marie Engström, Erik Franzen, Tom Runeklev, Arian Bahrami,
Madeleine Wadstrand, Patrik Petterson, Alexander Masalin och Henrik Turunen.

Sylve Sahlström ersätter Madeleine Wadstrand, Jonas Weissglas ersätter Arian Bahrami samt att
Johan Åberg och ersätter Patrik Petterson övriga ledamöter omvaldes.
D, Ordinarie revisorer i tur att I tur att avgå, Göran Nilsson och Lars-Ove Gustavsson.

Revisorsersättare i tur att avgå Hans Nygren och Hans Lindström. Omval på samtliga revisorer och

ersättare.

E, Val av valberedning-. Valberedningen består av en sammankallande och två ledamöter.
Val av sammankallande väljs för två år. Sammankallande i tur att avgå, Lars-Ove Gustavsson.

Ledamot i tur att avgå 2015 är Jonas Melin. Ledamot som kvarstår till 2016 är Börje Åstrand. Omval

på samtliga personer i valberedningen. Börje Åstrand väljs till sammankallande.

§15 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga förslag eller motioner är
inkomna.
§16 Ev övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan

avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i
kallelsen till mötet.

§17 Mötets avslutande
Justeras Vansjö-Nordsjö den 6 september 2015
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