
Protokoll årsmöte  

Årsmöte Grytans gårdsägarförening den 5/6 2018 kl 19.00 på Sörbygården. 

Närvarande  

Lars-Erik Söderström  Eva Söderström  
Ove Sandström   Ove Häggquist 
Ove Olofsson   Anna Greta Häggquist 
Monika Olofsson  Kenth Fredriksson  
Monica Körner   Ulf Jonsson  
Harald Sandström  Tone Jonsson  
Mia Sten-Handler  Bente Jonsson  !

§ 1 Val av ordförande för mötet  
Lars-Erik hälsade välkommen, förklarade mötet öppnat och valdes som ordförande för mötet. 

§ 2 Val av sekreterare för mötet  
Sekreteraren valdes att föra protokoll under mötet. 

§ 3 Val av två justeringsmän  
Protokollet justeras av Monika Olofsson och Ove Häggquist. 

§ 4 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst  
Mötet anser att kallelse gått ut i enlighet med stadgarna, senast två veckor före årsmötet.  

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelsen delades ut till samtliga mötesdeltagare för genomläsning, varpå Lars-Erik 
gick igenom densamma.  
Uppkomna frågor gällande att belysningspunkterna behöver lagas relativt ofta besvarades:  
Det är både lampor och drivdon som går sönder, men tack vare uppföljande statistik på vilka 
belysningspunkter som lagats hur och när får vi bättre koll i framtiden kopplat till garantier osv.  
 
Detta följdes av en diskussion gällande kostnad för byte till LED-armaturer, vilket i dagsläget inte 
lönar sig för föreningen då LED-armaturernas livslängd inte väger upp mot den högre armatur-/
installationskostnaden.  
 
Ekonomin för det gångna året gicks igenom och det konstaterades att kassan uppgår till minst det 
belopp som stadgarna kräver. 

§ 6 Revisorernas berättelse 
Eva Söderström föredrog revisorernas berättelse vilken föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 7 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  
 Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§  8 Fastställande av arvoden  
Mötet beslutade att hålla arvoden oförändrade, 1000 kr för kassören och 500 kr för ledamot. 

§ 9 Val av ordförande på ett år  
 Valberedningen som representerades av Harald Sandström föreslog Lars-Erik Söderström för omval 
 vilket bifölls av mötet.  



§ 10 Val av styrelseledamöter på två år samt val av minst en styrelsesuppleant  
 Valberedningen föreslog Ove Sandström och Ulf Jonsson för omval till ledamöter samt Mia Sten- 
 Handler för omval till suppleant vilket bifölls av mötet.  

§ 11 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år  
 Valberedningens förslag på omval av Eva Söderström och Niklas Eriksson som revisorer och Elinor 
 Krantz som suppleant justerades till Eva Söderström och Kenth Fredriksson som revisorer och Elinor 
 Krantz som suppleant vilket beslutades av mötet.  

§ 12 Val av valberedning 
 Harald Sandström och Ann-Sofi Känngård omvaldes av mötet som valberedning.  

§ 13 Beslut om nästa års medlemsavgift  
 Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på 300 kr, med förbehåll att styrelsen vid behov  
 kan justera avgiften något upp eller ned pga ökade utgifter. 

§ 14 Inkomna motioner 
 Inga motioner har inkommit till styrelsen innan årsmötet. 

§ 15 Övriga frågor 
 Aktivitetsgruppen som representerades av Mia Sten-Handler informerade kort om den kommande 
 festen den 25/8 som kommer att bli samma upplägg som den förra festen med aktiviteter på  
 Sörbygården och fotbollsgolfen. !
 Ett möte kommer att hållas den 12/6 gällande upprättning av belysning efter vägen nedanför  
 hembygdsgården, men detta har ingen koppling till gårdsägarföreningen.  
 
  
 !

_________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson 

_________________________ _________________________ 

Justerare Monika Olofsson Justerare Ove Häggquist


