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Protokoll fran Bjb'rkflber ekonomiska forenings arsmote
Datum:

2012-03-29

Tid:

Kl 18.30-21.00

Plats:

Bjorkebratens skola

§ 1 Arsmotets b'ppnande
Foreningens ordfbrande Goran Nilsson halsade valkommen och fb'rklarade arsmotet for
oppnat
§ 2 Val av ordforande att leda motet och sekreterare
Till ordfbrande for arsmotet valdes Goran Nilsson och till sekreterare Olle Bjormsjo
§ 3 Val av tva justeringsman, tillika rostraknare att jamte ordforande justera
arsmotets protokoll
Peter Andersson och Anders Johansson valdes att tillsammans med ordfbrande justera
arsmotetesprotokollet
§ 4 Godkannande av rostlangd
Arsmotet godkande forenings rostlangd
§ 5 Godkannande av dagordning
Inga ovriga fragor anmaldes till motet. Arsmotet godkande och faststallde dagordningen

§ 6 Arsmotets behb'riga utlysande
Arsmotet ar utlyst genom att alia har fatt personlig kallelse via e-post eller brev. Arsmotet
godkande att arsmotet varit utlyst i laga tid och ordning.
7 § Styrelsens verksamhetsberattelse, arsredovisning och revision b era ttelse
Ordfbrande fbredrog verksamhetsberattelsen for 201 1 . Inga fragor eller synpunkter fran
arsmotet. Peter Andersson redovisade foreningens resultatrakning for det gagna aret och
fbredrog revisionsberattelsen. En granskning har skett av rakenskaper och handlingar och
revisorerna har inget att erinra angaende foreningens verksamhet. Arsmotet beslutade att
godkanna arsredovisningen, resultatrakningsrakning och revisionsberattelsen.
§ 8 Faststallande om balans- och resultatrakning samt om disposition av arets vinst
eller forlust enligt den faststallda balansrakningen
Balans-rakningen visar att likviditeten i foreningen ar god och arsmotet beslutat att att
foreningens positive kapital overfors till verksamhetsaret 2012.
§ 9 Ansvarsfrihet for styrelsen
Ordfbrande stallde fragan till arsmotet om deltagarna utifran revisorernas berattelse och
redovisning av bokslut kan tillstyrka ansvarsfrihet for 201 1. Arsmotet beslutade att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret.
§ 10 Faststallande av antalet styrelseledamoter
Arsmotet beslutade att antalet ledamoter i styrelsen ska vara 5 ledamoter
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§ 11 Val av ordforande
Arsmotet valde till ordforande pa en tid av ett ar Goran Nilsson
§12 Val av styrelseledamoter och styrelsesuppleanter och suppleanter
Arsmotets forslag till styrelseledamoter
Ordinarie Peter Andersson, Olle Bjormsjo" och Anders Johansson, samtliga 2 ar och Roger
Kranstedt, lar
Arsmotets forslag till suppleanter
mgemar Nilsson och Magnus Andersson, 2 ar samt Eivor Ottosson, lar
Arsmotet valde och beslutade enligt ovanstaende forslag
§ 13 Val av ordinarie revisorer och en suppleant
Arsmotets forslag,
Ordinarie, Lennart Fohlin och Birgit Johansson, 1 ar
Suppleant, Ingela Olsson, lar
Arsmotet valde och beslutade enligt ovanstaende forslag

^

§ 14 Val av valberedning
Arsmotet valde Lina Jonsson och Helene Olsson pa en tid av lar
§ 15 Verksamhetsplan och budget
Ordforande informerade om forslag till planerad verksamhet for 2012 och redovisade
styrelsens forslag till budget for 2012. Inga fragor angaende forslagen.
Verksamhetsplan och budget godkandes av arsmotet.
§ 16 Fraga om arvoden till revisorer 2012
Fragestallningen diskuterades. Den allmanna uppfattningen var att foreningen sjalva under
2012 skall skota foreningens ekonomi.
Arsmotet beslutade att foreningen under 2012 inte ska kopa extern revisions konsult.
§ 17 Fraga om arsavgift
Arsmotet beslutade att medlemsavgift skall utga med 200 kroner for 2012
§ 18 Ovriga arenden
Inga ovriga arenden eller fragor har inkommit till arsmotet
§ 19 Motets avslutning
Ordforande Goran Nilsson tackar for ett val genomfort arsmote och forklara motet for
avslutat
Vid protokollet
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Goran Nilsson
Ordforande
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Peter Andersson
Justeras

Anders Johansson
Justeras

