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Protokoll fran Bj orkfiber ekonomiska forenings arsmote
Datum:

2013-04-17

Tid:

Kl 19.00-21.00

Plats:

Bjorkebratens skola

§ 1 Arsmotets oppnande
Goran Nilsson foreningens ordforande halsade alia mOtesdeltagare valkommen och
fbrklarade arsmotet for oppnat
§ 2 Val av ordfo'rande att leda mfttet och sekreterare
Arsmotet valde Goran Nilsson att leda arsmotet och Olle Bjormsjo till sekreterare
§ 3 Val av tva justeringsman, tillika rostr^knare att jamte ordforande justera
arsmotets protokoll
Magnus Andersson och Jdrgen Karlsson valdes att tillsammans med ordforande justera
arsmotetesprotoko llet
§ 4 Godkannande av rostlangd
Arsmotet godkande forenings rostlangd dvs alia som betalt medlemsavgift till foreningen
§ 5 Godkannande av dagordning
Inga 6'vriga fragor anmaldes till m6tet. Arsmotet godkande och faststallde dagordningen

§ 6 Arsmotets behoriga 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 revisionberattelse
OrdRirande fbredrog verksamhetsberattelsen for 2012. Inga fragor eller synpunkter fran
arsmotet. Dessutom redovisades foreningens resultatrakning for det gagna aret och
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 fSrlust enligt den faststallda balansrakningen
Balansrakningen visar att likviditeten ar god och arsmotet beslutat att att foreningens
positiva kapital overfb'rs till verksamhetsaret 2013.
§ 9 Ansvarsfrihet for styrelsen
Ordforande stallde fragan till arsmotet om deltagarna utifran revisorernas berattelse och
redovisning av bokslut kan tillstyrka ansvarsfrihet for 2012. Arsmotet beslutade att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret.
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§ 10 Val av ordforande
Arsmotet valde till ordforande Goran Nilsson pa en tid av ett ar
§11 Val av styrelseledamoter och styrelsesuppleanter och suppleanter
Arsmotets forslag till styrelseledamoter ordinarie;
- Roger Kranstedt, under 2ar
Arsmotets fftrslag till suppleanter,
- Eivor Ottosson, 1 ar
Arsmotet beslutade eniigt ovanstaende forslag
§ 12 Val av ordinarie revisorer och en suppleant
Arsmotets fbrslag,
Ordinarie, Lennart Fohlin och Birgit Johansson, 1 ar
Suppleant, Ingela Olsson, lar
Arsmotet beslutade eniigt ovanstaende forslag
§ 13 Val av valberedning
Arsmotet valde Lina Jonsson och Helene Olsson pa en tid av lar
§ 14 Verksamhetsplan och budget
Ordforande informerade om forslag till verksamhetsplan for 2013 och redovisade styrelsens
forslag till budget for verksamhetsaret.
Verksamhetsplan och budget godkandes av arsmotet.
§ 15 Fraga om arsavgift
Arsmotet beslutade art medlemsavgift skall utga med 200 kroner for 2013
§ 16 Ovriga arenden
Arsmotet diskuterade,
- Inbetalningar till Wexnet- periodisering
- Langden pa inbetalningsperioderna till foreningen for medlemmarna - periodisering
Iggr/ar, 2 ggr/ar eller varje manad
- Ordforande uppmanade alia som inte gravt fram slangen till sina hus art omgaende
paborjadet arbetet
§ 17 Motets avslutning
Ordforande Goran Nilsson tackar for ett val genomfort arsmote och fbrklara motet for
avslutat
Vid protokollet

' Goran Nilsson
Ordforande

Magnus Andersson
Justeras

Jorgrn Karlsson
Justeras

