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Protokoll
från årsmötet

.I

för. Torpet Lugnet
Torsdagen den 7 april 2016
1

Arsmötet öppnande
Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och förklarade
det 39:e årsmötet öppnat.
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Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Leif
Forsstedt och till sekreterare Owe Eriksson.
Till justeringsmän för protokollet valdes Ulla Boije och Siv
Andersson.

3

Godkännande av kallelse till årsmötet
Mötet ansåg att årsmötet hade blivit behörigen utlyst.
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Godkännande av årsmötets dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
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Upprättande och godkännande av röstlängden
Vid årsmötet närvarade förutom styrelsen(ej Jens Fagerberg)
följande medlemmar: Siv Andersson, Roffe Palmqvist, Göran
Andersson, Christer Boije, Ulla Boije, Stig "Stickan"
Sandström, Sven-Olof Dahlman, Monica Vigstål.
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Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga framställningar från styrelsen och inga motioner från
medlemmar hade inkommit.
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Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse,
balans-och resultaträkning samt revisionsberättelse.
Styrelsens Verksamhetsberättelse, jämte Balans- och
resultaträkning hade utsänts med kallelsen.
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och kassören
lämnade en ingående redovisning av balans-och resultaträkningen.

2

Den av revisor Ulf Edward upprättade revisionsberättelsen
upplästes. Resultat- och balansräkning fastställdes.
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Ansvarsfrihet
I enlighet med revisionsberättelsens rekommendation
beviljades styrelsen enhälligt ansvarsfrihet för den period som
revisionen omfattat
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Upprustning och underhåll av Torpet
Det av styrelsen i verksamhetsberättelsen presenterade
förslaget till upprustning och underhåll av Torpet
godkändes.
De planerade åtgärderna är: Byte av repiga plastrutor,
byte av trasiga takpannor, målning av entredörr. målning
av det inre rummet och entrevestibulen (Kenneth
Andersson), dränering för avlopp och bättre förankring av
den nyinstallerade luftvärmepumpen. Allmän städning.
Undersöks om en anslagstavla kan sättas upp någonstans i Torpets närhet.
Tanino kontaktas för om det är möjligt att lägga singel på
parkeringsplats invid Torpet.
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Fastställande av medlemsavgiften
Styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift, 150 kr,
godkändes.
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Godkännande av budgetförslag
Det av styrelsen presenterade budgetförslaget för
verksamhetsåret 2016 godkändes. Stämman godkände
även att styrelsens engagemang under året kompenseras
med middag inkl. tillbehör vid något av sommarens möten.
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Val av styrelsemedlemmar
Till ledamöter för en tid av två år (till 2018) valdes:
Owe Eriksson, Krister Johansson och Lilian Larsen.
Övriga omväljs vid nästa årsmöte (2017).

Stvrelsens sammansättning efter valet:
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Ordförande

Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100, tfn 531 728 14
leif.forsstedt@gmail.com

Sekreterare

Owe Eriksson Norrskogsvägen 50
owe@erkonsult.com

Kassör

Krister Johansson, Väpnarvägen 17 tfn 531 91446
kj@hojerteknik.com

Ledamot

Anna Wenström, Väpnarvägen 6 tfn 531 75490
annawenstrom@hotmail.com

Ledamot

Jens Fagerberg, Norsborgs Gård 1 tfn 0739 14 20 20
jens.fagerberg@gmail.com

tfn 0703-43 20 71

Ledamot

Lilian Larsen, Norrskogsvägen 82 tfn 531 74690
Iilian.h.larsen@gmail.com

Adjungerande

Jan-Erik Styrwoldt, Bronsgjutarv. 61
styrwoldt@telia.com

tfn 531 72658

Val av revisor
Till ny revisor för två år (2016 och 2017), valdes Monika
Vlqstål. Luqnets väq 31.(tel 53179956,
anton.vig@swipnet.se)
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Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Christer Gottschalk och Jan
Hansson.
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Övriga frågor
Mötet beslutade att anta de anpassningar i STADGARNA (201604-07) som styrelsen föreslagit.
a) fastställande av högst 8 medlemmar i styrelsen och
b) qodkännande av övrlqa ändringar i stadgarna som
föreslagits inför årsmötet.
Stvrelsens förslag till UTHYRNINGSREGLER (2016-04-07)
antogs.
på en förfråqan från områdesutvecklaren Tornet så önskar han
att vi htälper till med att kartläqqa "farliqa" träd främst utefter
Mälarpromenaden. Mailas till "Stickan" Sandström
dragagne36@gmail.com
som samordnar.
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Arsmötets avslutning
Ordföranden uppmanade medlemmarna att reaelbundet besöka
föreninaens hemsida för information och förklarade årsmötet
för avslutat.
Roffe Palmavist berömde webmastern Christer Boiie för den
fina och informativa hemsidan, som finns för Torpet.
Per-Olof Dahlman tackade för det aoda kaffet och för styrelsens
engagemang under det gångna året.
Leif Forsstedt avtackade avaående sekreterare
för sitt engagemang i styrelsen.
Ordförande avslutade mötet.

Vi~ngente~l&

ry-.._

--~---------------------------Owe Eriksson

Justeras
~~
---------------------eJ-----------------

Ulla Boije

Siv Andersson

Malin Palmqvist

