Protokoll årsstämma 200420, Vikarby bystuga
1

Mötet öppnades, Kjell Junergård valdes till
Ordförande för stämman. Närvarolista enligt bilaga 1.

./1

2

Fråga om kallelsen har skett enligt stadgarna
Mötet godkände frågan.

3

Val av sekreterare för stämman
Kickan Röngård valdes till sekreterare.

4

Val av två justeringsmän
Jonas Brändström och Mats Mörtsjö valdes till justeringsmän.

5

Styrelsens och revisorernas berättelse
Föredrogs och godkändes av mötet, bilaga 2.

6

Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen.

7

Framställningar från styrelsen eller motioner från
medlemmarna. Inga inkomna ärenden

8

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Beslut enligt tidigare stämmor, årsavgiften.

9

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
samt debiteringslängd
Föredrogs och godkändes

10

Val av styrelse och styrelseordförande
Kjell Junergård omvaldes som ordförande 2020
Monika Eriksson omvaldes som sekreterare till 2022
Gun Säbb omvaldes som kassör till 2022
Iwona Camejo kvarstår som ledamot till 2021
Peter Lohman kvarstår som ledamot till 2021
Björn Olsson kvarstår som ledamot till 2021

./2

___________________________________________________________________

Jonas Hansus och Jonny Karlsson kvarstår som
Suppleanter till 2021
11

Val av revisorer
Carina Johansson och Peter Samuelsson omvaldes 2020.

12

Val av valberedning
Frågan bordlades

13

Övriga frågor
- fyrverkerier, styrelsen tar upp ärendet med Byalaget
- ansökan årligt driftbidrag Trafikverket
Mötet beslutade om att ansöka om statsbidrag, att kallelse till
mötet godkänts, att ordförande Kjell Junergård utses till
kontaktperson i ärendet och att Västra Hjortgårdsområdets
Samfällighetsförening står som bidragsmottagare. Slutligen
godkände mötet dessa förutsättningar.

14

Meddelande av plats där stämmoprotokollet
hålles tillgängligt. Protokollet finns tillgängligt hos sekreteraren
och på hemsidan

15

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna
för sin närvaro.

Vid protokollet

Kickan Röngård
Protokollet justeras

Jonas Brändström

Mats Mörtsjö

___________________________________________________________________

Närvarolista årsstämma 200420, bilaga 1
Kjell Junergård

Smasvägen 4

Gun Säbb

Smasvägen 6

Kickan Röngård

Soldvägen 5

Jonas Brändström

Soldvägen 5

Björn Olsson

Smiängsvägen 3

Mats Mörtsjö

Smasvägen 9

Mats Lind

Smiängsvägen 21

Jesper Eskils

Smiängsvägen 9

___________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse 2019, bilaga 2
Föreningen har vid årets slut 63 betalande medlemmar, medlemsavgiften
fastställd till 1000 kr/medlem.

Styrelse sammansättning
Ordförande
Kjell Junergård
Sekreterare
Monika Eriksson
Kassör
Gun Ingesbo Säbb
Övriga ledamöter
Peter Lohman
Iwona Camejo
Björn Olsson
Suppleanter

Jonny Karlsson
Jonas Hansus

Styrelsen har under 2019 haft 5 protokollförda styrelsesammanträden.
Styrelsens berättelse
för verksamhetsåret 2019;
• djurhållning grönområden
• skötsel grönområden
• delgett medlemsinformation via hemsidan
• gett ut Hjortgårdsnytt
• utvecklat lekplatsen
• efter bästa förmåga åtgärdat nödvändigt vägunderhåll

Verksamhetsplan 2020
• reparation, underhåll, söka bidrag för Vålsmorsvägen
• slamsugning, reparation rännstensbrunnar
• medlem samt ansökan bidrag REV
• reparation vägräcke
• trädfällning i området genom kommunens försorg
• djurhållning, gräsklippning och skötsel grönområden
• fortsatt balans i ekonomin
• representera vid föreningsmöten
• efter bästa förmåga förvalta nödvändigt vägunderhåll och grönområden

___________________________________________________________________

Ekonomisk berättelse
Resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse.
Budgetförslag 2020
Det är av stor vikt för föreningen att kunna presentera ett förslag till budget eftersom
detta förslag har ett starkt samband med föregående års resultat. Det är även viktigt
att medlemmarna i föreningen genom verksamhetsberättelsen kan få möjlighet att
inför årsmötet stämma av budgetförslaget gentemot förslaget till verksamhetsplan.
Vikarbyn 200401

Kjell Junergård
Ordförande

Gun Ingesbo Säbb
Kassör

Monica Eriksson
Sekreterare

Peter Lohman
Ledamot

Iwona Camejo
Ledamot

Björn Olsson
Ledamot
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