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10 medlemmar enligt närvarolista (Bilaga) 

 

§1 Ordförande Lars-Göran Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2 Val av mötesfunktionärer utföll enligt följande: 

 Ordförande Lars-Göran Karlsson   
 Sekreterare Staffan Paulsson   
 Justerare Jonas Bonde och Anders Svensson 

§3 Mötet befanns behörigen utlyst. 

§4 Verksamhetsberättelsen, kassaberättelsen och revisionsberättelsen gicks igenom och 
godkändes. (Bilagor) 

§5 Styrelsens beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§6 Inga motioner från medlemmarna hade inkommit.  

Styrelsen gjorde en framställan om att utdebiteringen från verksamhetsåret 2019-2020 ska 
vara 400 kronor per år och andel. Stämman beslöt enligt styrelsens framställan. 

§7 Ordföranden Lars-Göran Karlsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Stämman beslöt godkänna förslaget. (Bilaga) 

§8 Kassören Bengt Nilsson föredrog styrelsens förslag till budget. Stämman beslöt godkänna 
förslaget. (Bilaga) 

Utdebiteringen beslöts till 400 kronor per år och andel. 

§9 Ersättningen till styrelsen och revisorerna beslöts till 31 000 kronor. 

§10 Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter för kommande verksamhetsår 
utföll enligt följande: 

Styrelse Lars-Göran Karlsson, Bengt Nilsson och Lars Jönsson valdes på två år, till 2020. 

 Staffan Paulsson och Daniel Lilja kvarstår till 2019. 

Ordförande Lars-Göran Karlsson valdes på ett år, till 2019. 

StyrelsesuppleanterThom Lindén och Johan Holtner valdes på två år till 2020.  

Gerth Göransson kvarstår till 2019. 

 

§11 Val av revisorer och revisorssuppleanter utföll enligt följande:  
 Revisorer Sol-Britt Axelsson kvarstår till 2019  
  Kjell Hansson valdes på två år till 2020. 



 Revisorssuppleanter Anders Melander valdes på två år, till 2020 
  Lars-Göran Olsson kvarstår till 2019 

§12 Till valberedning för kommande verksamhetsår valdes Anders Svensson och Håkan 
Rahm. 

§13 Övriga frågor 

- Blomsterlådornas funktion som hastighetsdämpare diskuterades.  
- De fordon som arbetar med den aktuella nedläggningen av fiber virvlar upp mycket 

damm som hamnar hos dem som bor i närheten. Saltning skulle binda dammet. 
Ordföranden avser att tala med den berörde entreprenören. 

§14 Protokolljustering ska äga rum hos sekreteraren Staffan Paulsson, Sjöhagavägen 35, 
måndagen den 30 juli klockan 10. 

§15 Ordföranden Lars-Göran Karlsson tackade deltagarna och avslutade mötet. 
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Staffan Paulsson, sekreterare Lars-Göran Karlsson, ordförande, justerare 

 

 

Anders Svensson, justerare  Jonas Bonde, justerare 

 

 

    


