Protokoll fort vid samhallsforeningen Framat Kampersviks
arsmote den 110730
Plats: Fotbollsplanen i Kampersvik
Narvarande: 79 medlemmar.
Iiman ordinarie arsmote oppnades sa presenterade Paradishojdens V D Goran
Moser sig och sitt projekt. Manga fragor rorde hamnen och framibraiit
Kiiiebacks baupials. A l i a parier ansag ait del ar vikligt med en bra dialog och
sairmrbetfi mellan samhallsforeningen och markagama.
L Arsmotet oppnades och alia halsades valkomna av ordforande Jan-Erling
Ohlson.
2. Arsmotet ansags behorigt utlyst.
3. Dagordningen godkandes.
4. Jan-Erling Ohison valdes till motets ordforande.
5. Monica Nielsen valdes t i l l motets sekreterare.
6. T i l l att justera dagens protokoll valdes Kurt Levin och Claes Fritzon.
7. Styreisens verksamhetsberattelse har legat ute pa hemsidan dar man har
kannat beskada den. Arsmotet godkande denna.
8. Kassor Nils Mattsson redogor for det gaagna verksaiimetsaiet. O l o f
Karsberg onskar en mer detalierad redogdrelse istallet for att det ligger sa
stora summor "ovrigt" kolumnen. Den ekonomiska redogorelsen
godkandes.
9. B j o m Bergquist kommer fram och laser upp revisionsberattelsen.
Arsmotet godkande denna.
10. St>'relsen beviljades ansvarsfrihet ^ det gangna aret.
11 .Nils Mattsson berattar oni budgeteu v i har satt till det nya verksaiiihetsaret.
Denna godkandes.
12. Medlemsavgiften diskuterades. V i hojde den iorra aret och v i har inte
manga betalande for nasta ar just nu. V i vill inte forlora medlemmar pga.
medlemsavgiften. Ai^motet beslutar att behalla kvarvarande
mcdlemsavgiit som ar mnist 300 ki'onor per faniiij ocn mmst 150 ra'onor
per enskild. Om slyrelsen anser att det ar befogal med hojd medlemsavgift
under verksamhetsaret maste detta motiveras.
13. Tre styrelseiedamoter omvaldes pa tva ar och det var Elisabeth Carisson,
Lare Joelsson och Monica Nielsen.
14. Enhgt valberedningen har v i hanmat i otakt vad det gaiier suppieantcma,
darfor valdes Anna von Elem som aretruntboendesuppleant pa tva ar.
Harald Wiman valdes pa ett ar och Reinhold Geijer valdes pa tva ar.
Harald och Reinhold representerar deltidsboende. Valberedningen v i l l
ocksa utoka styreisen m.ed en dehidsboende iedam.ot och motet vaide in
Kias Toiibo pa tva ar.
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