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PROTOKOLL
Årsmöte
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Plats:
Carl Malgerud, Furuhäll
Datum:
2017-07-17
Närvarande: 22 fastigheter var representerade

§1
Ordföranden Carl Malgerud hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.
§2
Upprop förrättades och röstetal fastställdes enligt delaktighetslängden.
§3
Föredragningslistan genomgicks och godkändes.
§4
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§5
Som mötesordförande valdes ordförande Carl Malgerud.
§6
Som mötessekreterare valdes Kristina Forsblad.
§7
Som justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs
Inger Hallgren och Frida Malmquist.
§8
Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§9
a) Förvaltningsberättelse för år 2016/2017 godkändes och lades till handlingarna.
b) Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 10
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
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§ 11
Inga motioner från medlemmar hade inkommit.
§ 12
Årsmötet beslöt att godkänna planen för åtgärder 2017/2018
a)

Underhåll av grusvägar och vändplatser. Vid behov kommer grusning att ske 2018.

b)

Varje fastighetsägare bör röja sikt för framkomlighet utanför sin tomt.

c)

Ingen trädfällning eller toppklippning av träd vid vägarna får ske utan styrelsens
medgivande.

d)

Siktröjning och röjning av vägkanterna och vid vändplatserna ska utföras
av Benny Ehringsjö och Lothar Simmendinger
Vändplatserna får ej användas som avfallsplatser för trädgårdsavfall.
Ris, bränning av ris och grushögar i samband med byggnation skall läggas
inom egen tomtmark.

e)

Röjning i strövområdena och i stenbrottet ska göras vid behov.
Benny Ehringsjö utför i så fall röjning under september månad.

§ 13
Hemsidan underhålls fortlöpande.
§14
Årsmötet beslöt att ersättningen på 4 000 kr till styrelsen förblir oförändrad kommande år.
§ 15
Budget och debitering för 2018 genomgicks av kassör Kristina Forsblad och fastställdes. Se bilaga 1.
§ 16
Årsmötet beslöt val av styrelse
a)
Ordförande för ett år, Carl Malgerud (omval)
b)
Två ledamöter för två år, Kristina Forsblad (omval)och Jan Björnsund (omval)
c)
Tre suppleanter för ett år, Kurt Thorstensson (omval), Annika Eriksson (omval)
och Olof Hallgren (nyval)
§ 17
Årsmötet beslöt val av
a)
Revisor för ett år, Leif Sunesson (omval)
b)
Suppleant för revisor för ett år, Frida Malmquist (omval)

§ 18
Årsmötet beslöt val av valberedningen om tre personer för ett år, Gudrun Hasselberg (omval)
sammankallande, Larz Lindqvist, (omval), Torbjörn Eriksson (omval).
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§ 19
Delaktighetslängden är oförändrad.
§20
Protokollet kommer att anslås inom två veckor.
§21
Tid för årsmötet 2018 bestämdes till måndagen den 16 juli hos Carl Malgerud.
§ 22
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
§23 Övriga ej beslutsfrågor
Exploateringen av parkområdet mellan Ö Bergklintsvägen och Parkvägen kommer att bevakas av
föreningen och ordföranden informerade om att detaljplanen kommer att ställas ut tidigast vid
årsskiftet 2017/2018.

Vid protokollet

Justerat

Kristina Forsblad

Carl Malgerud

Inger Hallgren

Frida Malmquist

