
15. Bjom Bergquist omvaldes som revisor och Sara Westlund omvaldes som 
revisorssuppleant pa tva ar. 

of ICarsberg och Lars-Erik Norstrom omvaldes till valberedande pa ett 

17. Jan-Erling rapporterar om VA-arbetet som utfbrdes i vintras. Han 
informerar aven om att det kommer att byggas en pumpstation vid 
Killeback. Arbetet kommer att paboijas i host. Lars-Erik Norstrom vill att 
foreningen driver att detta pumphus gravs ner dels for utseendet och 
ovasendet som detta utgor. Motet beslutar att Lars-Erik gor en skrivelse 
som sedan styrelsen godkanner och skickar till kommunen. 

18. Lars Joelsson informerar om styrelsens forslag att vi skall gora en 
arbetsgrupp dar ordforande, vice ordfbrande, sekreterare och kassor ingar. 
Vi skall fbrbereda vissa fragor och lagga upp arbete inom styrelsen. Inga 
beslut kommer att fattas utan det korainer bara liandia om forberedande 
arbete. 
Claes Fritzon och Kurt Levin som representerar bastugruppen kommer 
fram och berattar om deras arbete med bastun. DesjJ lagger atskilliga 
timmar pa arbete och ndje dar ute och styrelsen tackar fi>r detta. De 
planerar nu att gora ett tradack framtor bastun. 
Anna von Elem och Ehsabeth Carlsson berattar om den nystartade 
tradg^rdsjuntan som bildades tidigare i ar. Nu ar det framst hamnplanen 
som skali goras Hn, dom har pianlerat rosor och iagl ul sieriar, kopt in 
stenar som skall vara bord och bankar. Forslag firms att paiieeringen 
kommer att fl\ttas. 

19. Inga inkomna motioner. 
20. Olof Karsberg staller en fraga relaterat till vintems VA-arbeten. Fragan 

galler om det nu har blivit battre med dagvattnet, att det rinner undan och 
inte spmtar rakt upp vid st5rtregn. Alia har inte anslutits fbrran nu sli det 
ar svart att saga pa sa kort tid, men Lars Joelsson som. har haft problem 
med detta upplever att det ar battre. 

21. Motet avslutas och alia tackas for god uppslutning. 

Sekreterare Monica Nielsen. 

Justerat av Kurt Levin 


