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Protokoll fiirt vid årsstämman den 17 juli 2008.

Plats:
Tid:

Lungö dansbana
1900

Närvarande: Monika Karlssorq Lennart Petterssoq Curt Andersson, Gunna Westerlund,
Lisbet von Post, Carl-Johan Tibblin, Kjell WiHund, Catharina Söderström,
L Erikssoq Eva Delving-Wiklund, Anders Nordin, P-E Åsard, Carl-Magnus
Åsard, Olle Lindberg, Brita Hatt, Hans Nyberg, Göran Holmstam, Ann
Christine Holmstam, Kerstin Olsson, Anders Kempe, Conny Särnmark, Eva
Agbelin, Lennar von Post (plus en olåsling signatur).

$ I Mötets öppnande:
Anders Kempe htilsade de nåirvarande våilkomna och forklarade ståimman
öppnad. Till mötesordfrrande valdes Kerstin Olsson.

$ 2 Val av mötessekreterere:
Sttimman valde Conny Sålrnmark.

$ 3 Val av justerafei
Stämman valde Håkan Bergtnan och Ann Cluistin Holmstam.

$ 4 T'råg+n otn mötet är behörigt utlyst:
Sttirnman ansåg att så var fallet.

$ 5 Godkännande ev dagordningen:
Sttimman godktinde dagordningen.

$ 6 Genqmgång ev flt*egående årsstämm0protdkoll:
Anders Kempe laste de viktigaste delarna av protokollet och stämman
godktinde detta. Protokollet lades till handlingarna.

$ 7 Styrelsenq o.eh kassöreqs berättelse:
al Angående styrelsens verksamhetsberättelse fbrelåg inga frågor. Dan

godkåindes av ståimman.
bl Kassören gick igenom bokslutet. Våra driftskostnader åir for låga

i forhållande till statsbidraget. Inga kommentare till bokslutet, som
godkiindes av ståimman.

$ I Revisorernas berlittelse:
Revisorerna frrklarade sig nöjda med den ekonomiska redovisning och
styrelsens uppfoljning av frågor under året. Revisorerna ansåg att ståimman
skall ge styrelsen ansvarsfrihet frr verksamhetsåret 07108, vilket stiimman
giorde.
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B'ramställningar från stfrelnen och motiqnpr från. m,qdlemmarna:
Inga rnotioner förelåg.

Ersättning till styreke Oqh fevisoref:
Stiimman beslöt att kassörens arvode fortfarande skall vara 1.000 kronor.
Öwiga styrelsemedlernmar erhåller ej rtågot arvode.

Styrelsens förslag till utgiff- oclr iilkopstntnt:
Förenitrgens utgifter kommer att överstiga inkomsterna med ca 10.000
kronor. h4ycket beroende på ökade kostnader fiir sandningen. Kassören
forslår att ingen utdebitering görs för driften under budgetåret 08/09.
Stamman godkåinde budgetförslaget,

Val av styrelsp och,styrelspordfrrqnde:
Till ordforande på I år omvaldes Anders Kempe.
Lennart Pettersson omvaldes till ordinarie ledamot p&2 ät.
Lennart von Post omvaldes till ordinarie ledamot pä2 äx.
Till suppleanter på I år omvaldes Werna Norlfu\ Per Edin och Kjell Wiklund.

Vel qv revisorert
Till ny revisor valdes Göran Andersson pä2 är.
Till revisorzuppleanter omvaldes Inger Våinglund och Marika Svanberg,
bådapå I år.

Val av valbcredni$g:
Valberedning omvaldes, mod Gunnar Westerlund som sammankallande och
Kerstin Olsson osh Hans Nyberg som övriga medlernmar.

övrrg" fhågon:
Förelåg inga, dock informerade Anders Kempe att styrölson beslutat att inköpa
ett UsB-minne till sekreteraren, lbr att underlätta dsnnes meilfunktioner till
öwiga styrelsemedlernmar på Internet.

Va( hållr sfämmqproto.kollet.tiilgfingligtr
Spruthueet på Lungön, sailrt anslagstavla parkeringen Korvhamn. Skall
vara tillgiingligt 2 veckor efter årsstiimrnanl

Tid qch plats fdt nåsteif,nsstämne:
Torsdagen den 16 juli 2009, Hockan 1900 på Lungö dansbana.

Plötets avslutandc:
Mötesordfdrande tackade Sr visat intresse och frrklarade 2007 års
årsståimma avslutad.
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Vid pr0tokpllet:

Conny Siirrunark Kerstin Olsson
Sekroterare Ordfdrande

W fun@til%u,unffituå*
Ann Christin Holmstam
Justerare


