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Protokoll ftrrt vid ordinarie årsmöte i Heljeröd-Kämperöds Vägftirening
söndagen den 26 juti 2015 kI 17.00. Plats: Fotbollsplanen Heljeröd

FöREDRAGNINGSLISTA

1.

Mötets öppnandes av ordfiirande i Heljeröd-Kiimperöds Vägforening Karl-Owe
Davidsson

2.
3.

4.

Föredragningslistan faststäIldes
Val av ordfiirande fiir mötet
Beslutades att utse sittande, Karl-Owe Davidsson.
Val av sekreterare liir mötet
Beslutades att utse sittande Anders Lissåker

5. Val av två justeringsmän:
Bj öm Ferstad, bf@aspi rebra nds. no

6.
7.

Göran Öberg,
Ställningstagande till huruvida kallelsen sänts ut i vederbörlig ordning
Kallelse har anslagits på bägge anslagstavlorna.
Beslutades att kallelsen siints ut i vederbörlig ordning

Årsberättelse

i.
ii.

verksamhetsberättelse genomgicks och lades till handlingarna
resultat- och balansräkning genomgicks och lades till handlingarna
8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen uppliistes och lades till handlingama
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet ftir det gangna verksamhetsåret.
Beslutades att bevilj a styrelsens ansvarsfrihet.
10. Handlingsprogram ftir kommande verksamhetsårets år genomgicks och beslutades
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11. Valberedningens liirslag till styrelseledamöter och revisorer for det kommande

tttr

e

verksamhetsåret
Föreslogs omval av sittande styrelse och revisorer
l2.Yail av styrelse och styrelsesuppleanter fi)r det kommande verksamhetsåret
Beslutades om omval av sittande styrelse och styrelsesuppleanter
Ordftirande Karl-Owe Davidsson (1 år)
Sekreterare Anders Lissåker (1 år)
Kassör Anders Ekman (2 är)
Suppleanter Göran Öberg (2 åLr)
Börje Larsson (1 år)
nyval
av
Hans Eriksson (2 å,r)
Samt
Karl-Owe meddelade att han inte ville bli omvald 2016
13. Firma tecknare fiir fiireningen är (var fiir sig):
Ordftirande Karl-Owe Davidsson
Anders Ekman
Kassör
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter lor det kommande verksamhetsåret
Beslutades om omval av sittande revisorer och revisorssuppleanter

Jan-Erik

Gustavsson

Lars-Peter Törefeldt
15 Förslag

till budget fiir det kommande verksamhetsåret

Förslag till budget genomgicks och fastslogs. Höjd medlemsavgift 1000 SEK ftrr
bebyggd fastighet, 500 SEK ftir obebyggd.
16 Fastställande av arvode

fiir styrelse och revisorer

under det kommande

verksamhetsåret

Föreslogs och fastställdes till att vara 500 SEK lor ordinarie och 250 SEK flor
suppleanter och revisorer.
Snökäppsansvariga Kämperöd plus Heljeröd 500 SEI(år.
15. Fastställande av årsavgift for det kommande verksamhetsåret
Föreslogs och fastställdes till 1000 SEK for bebyggd och 500 SEK för obebyggd
tomt.
16. Övriga frågor
1 7. Protokollets tillgänglighet lor medlemmarna
Anslås på respektive anslagstavla, på www.kampersvik.se och finns tillgängligt hos
sekreteraren Anders Lissåker, anders@li ssaker. se, Kämperödsvägen I 8.
Q706-93 17 93. 0525-120 00.
18. Behandling av inkomna motioner och fiirslag.
Inga motioner eller forslag forelåg.
19. Mötets avslutande
Ordforanden tackade mötesdeltagarna for visat intresse och forklarade årsmötet
avslutat.

Karl-Owe Davidsson
Ordforande
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