Protokoll
från årsmötet i föreningen Torpet lugnet tisdagen den 3 april 2018-04-04
1

Årsmötets öppnande
Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och förklarade det 41. årsmötet
öppnat.

2

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt justeringsmän
Till ordförande valdes leif Forsstedt och till sekreterare Hillo Nordström.
Till justeringsmän för protokollet valdes Siv Andersson-Arnhjort och Göran
Andersson .

3

Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Frågan kunde med ja besvaras.

4

Godkännande av förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

5

Upprättande och godkännande av röstlängd
Vid mötet närvarade leif Forsstedt, Anna Wenström, Roffe Palmqvist, Göran
Andersson, Siv Andersson-Arnhjort, Stephan Palmgren och Hillo Nordström.

6

Framställningar av styrelsen och motioner från medlemmar
Inga framställningar från styrelsen och inga motioner från medlemmar hade
inkommit.

7

Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning, balans- och
resultaträkning samt revisionsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse, jämte balans- och resultaträkning samt
revisionsberättelse hade utsänts med kallelsen.
Mötet gick igenom och fastställde verksamhetsberättelsen, balans- och
resultaträkningen samt tog del av revisionsberättelsen.

8

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisionsberättelsens rekommendation beviljades styrelsen enhälligt
ansvarsfrihet för den period som revisionen omfattat.

9

Förslag till och beslut om eventuell upprustning och underhåll av Torpet
Det av styrelsen i verksamhetsberättelsen presenterade förslaget till upprustning och
underhåll av Torpet godkändes.
De planerade åtgärderna är: Ytterligare vitmålning och kittning av fönstren i logen, ev
byte av trasiga takpannor samt allmän städning.

10 Fastställande av medlemsavgiften
Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, 150 kronor, godkändes.

11 Godkännande av budgetförslag
Det av styrelsen presenterade budgetförslaget för verksamhetsåret 2018 godkändes.
Mötet godkände även att styrelsens engagemang under året kompenseras med
middag inkl tillbehör vid något av sommarens möten.
12 Val av styrelseledamöter
Till ledamöter för en tid av två år (till årsmötet 2020) omvaldes Krister Johansson och
Lilian Larsen. Till adjungerad ledamot för två år valdes Owe Eriksson. Övriga
ledamöter kvarstår.
Styrelsens sammansättning efter valet:
Ordförande
Leif Forsstedt
Norrskogsv. 100
Sekreterare
Hillo Nordström
Hirdv 37
Krister Johansson Väpnarv 17
Kassör
ledamot
Anna Wenström
Väpnarv 6
ledamot
Lilian larsen
Norrskogsv 82
ledamot
Jens Fagerberg
NorsborgsGård 1
Adjungerad
Owe Eriksson
Norrskogsv 50
Webbmaster
Christer Boije

Vald till årsmötet
0708637640 2019
0853173372 2019
0853191446 2020
0853175490 2019
0853174690 2020
0739142020 2019
0703432071 2020

13 Val av revisor
Omval till år 2020 av Monika Vigstål, Lugnets väg 31 (tel 0853179956).
14 Val av valberedning
Christer Gottschalk och Jan Hansson kvarstår till år 2020.
15 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla .
16 Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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