
Protokoll fran Samhallsforeningen Framats arsmote 30/7 2022 

1. Ordforande Lars Joelsson halsade alia valkomna och oppnade stamman. 
2. Stamman godkande arsmotets utlysande 
3. Stamman godkande dagordningen utan andringar eller tillagg 
4. Lars Joelsson valdes till ordforande for stamman 
5. Eva Melin valdes till sekreterare for stamman 
6. Tyrone Andersson och Eva Lundin valdes att justera protokollet 
7. Lars Joelsson redogjorde for foreningens verksamhet under det gangna aret. 
8. Nils Mattson redogjorde for det ekonomiska laget som betecknas som gott. 

Forutom medlemsavgifter har vi haft intakter fran forsaljning, bastuhyra, 
''tabata^'m.m. Vi hade ett plusresultat pa ungefar 58 000 kronor. 

9. Per-Otto Gustavsson laste revisionsberattelsen som sammanstallts av honom och 
Lars-Peter Torefeldt. De fann att rakenskaperna var korrekta och i god ordning 
varfor de rekommenderade stamman att beviija styrelsen ansvarsfrihet for 
verksamhetsaret 2021/2022. 

10. Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2021/2022 
11. Budgeten foredrogs av Nils Mattsson och stamman godkande och faststallde hans 

forslag. 
12. Medlemsavgifterna faststalldes utan forandring till 300 kronor per familj eller 150 

kronor for enskild medlem. 
13. Valberedningen, Claes Fritzon och Jan Saxsater, foreslog att Lars Joelsson 

omvaldes till ordforande for foreningen pa tva ar. Stamman valde Lars Joelsson 
14. Valberedningen foreslog omval av Nils Mattsson och Peter Samzelius som 

ordinarie styrelseledamoter pa tva ar och nyval av Martin Sterner som ordinarie 
styrelseledamot pa tva ar. 
Stamman bifoll valberedningens forslag. 

15. Valberedningen foreslog omval av Tove Nordvahlen som suppleant pa tva ar och 
nyval av Peter Joelsson som suppleant pa tva ar. 
Stamman valde Tove Nordvahlen och Peter Joelsson. 

16. Valberedningen foreslog omval av Lars-Peter Torefeldt som revisor for foreningen 
pa tva ar och omval av Annette Samzelius som revisorssuppleant pa tva ar. 
Stamman bifoll valberedningens forslag. 

17. Valberedningen som bestatt av Claes Fritzon och Jan Saxater omvaldes av 
stamman pa ett ar. 

18. Inga rapporter har inkommit 
19. Lars Joelsson foredrog nagra av de satsningar styrelsen planerar under 

nastkommande verksamhetsar. 
• Fornya och forbattra omradet vid fotbollsplanen och lekplatsen med nya 

lekredskap sasom en klatterstallning, uppfora en grillplats och inforskaffa 
nya picknickbankar. 

• Satsa pa badplatserna sa att vi utokar omradet och gor det mojiigt for fler 
badande. Detta ar vad galler badplatsen i Skredfors tankt att goras i 
samarbete med kommunen. 



• Ny akgrasklippare behover inkopas da den gamla nyligen stulits. 
20. Inga motioner fran medlemmarna har inkommit. 
21. Ovriga fragor 

• Onskemal om provtagning av vattenkvaliten pa vara badplatser. 
• Onskemal om mer sand till badplatsen i Killeback. 

22. Motet avslutades 

Tyrone Andersson Eva Lundin 


