Arsmdtesprotokoll for foreningen Ejgdetjdrnet 2012

Narvarande: Tyrone, Jan E, Lars J, Anna, Embla (Sir), Alfred (lOm&n) samt
Margareta.
1 Ordfbrande halsade alia valkomna och forklarade motet oppnat.
2 Till ordfbrande valdes Tyrone och till sekreterare valdes Margareta
3 Alia vuxna narvarande var rostberattigade
4 Till justeringsman tillika rostraknare valdes Anna.
5 Alia narvarande var personligt kallade samt att kallelse legat ute p^
hemsidan som ligger kopplad till Foreningen Framat.
6 Dagordningen upplastes, antogs samt lades till handlingama.
7 a Verksamhetsberattelsen for ar 2012 lastes, godkandes samt lades till
handlingama. Se bilaga.
b Kassoren redogjorde for foreningens balans- och resultatrakning.
Foreningens ekonomi har under aret starkts. Se bilaga
8 Revisionsberattelsen godkandes och lades till handlingama.
9 Arsmotet gav enhalligt styrelsen ansvarsfiihet for ar 2012.
10 Planerad verksamhet under 2013 ar att "ko-stig " skall rojas mellan Moni
och Knipen, for sakrare overgang mellan betesmarkema. Markagama
har tillfragats och godkant. Fler planer se under Ovriga fragor.
11 Medlemsavgiften beslots vara ofbrandrad, dvs 100 kr/medlem.
12 Till ordfbrande for ett ar valdes enhalligt Tyrone Andersson.
13 Till ledamoter fbr tva ar omvaldes Jan E Ohlsson samt Margareta Joelsson.
Till suppleant fbr tva ar efter avgaende Lars J valdes Anna Karlsson.
14 Inga motioner har inkommit.
15 Ovriga fragor.
a Jan vacker fragan att fbrhandla om langtidshyra av speciell maskin
lx)r att bekampa vassens utbredning. Styrelsen beslutar att Jan paborjar
, fbrhandlingar.
b Utbkande av vackra vandringsleder i Ejgdetjamets narhet.
Jan och Tyrone undersbker tankbara stigar som gar att koppla ihop
med befmtliga leder ex Brefjall-leden, Hbg-Knatte-stigen samt bppna
Stenhuggaryagen.
Ar Du intresserad av att hjalpa till, ta kontakt med Jan eller Tyrone,
da allt arbete for att utvidga och bevara Ejgdetjamets vackra
och tillgangliga natur ar idiellt. KoUa hemsidan .
Du behbvs!
16 Ordfbrande tackade fbr intresset och avslutade arsmotet.
Styrelsen drack kaffe och &t jattegod appelpaj och trivdes. Tack
. Dag som ovan

