Fräntorps Egnahemsförening
PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA
Datum: 20180422
Tid: kl. 16.30
Plats: Fräntorps Folkets Hus
Närvarande: personer
§1 Mötet öppnades av Charlotte Wibeck som hälsade alla välkomna
§2 Val av ordförande för årsmötet
BESLUT
Att välja Charlotte Wibeck
§3 Val av sekreterare för årsmötet
BESLUT
Att välja Anna Holm
§4 Upprättande och godkännande av röstlängd.
BESLUT
Att använda röstlängd upprättad i dörren.
§5 Fastställande av dagordning.
BESLUT
Att fastställa dagordningen med fem övriga frågor.
§6 Val av två rösträknare, tillika justerare.
BESLUT
Att välja Johan Röjemo
Att välja Dan Nord
§7 Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallad
BESLUT
Att fastställa att årsmötet blivit behörigen sammankallat då kallelsen gick ut via
hemsidan och Facebook 4 veckor innan mötet och och i brevlådorna i Fräntorp2-3
veckor innan mötet.
§8 Förvaltnings- och ekonomisk berättelse för räkenskapsåret 2017.
Maria gick igenom verksamhetsberättelsen och Johanna den ekonomiska berättelsen.
BESLUT
Att lägga förvaltnings- och den ekonomiska berättelsen för räkenskapsåret 2017 till
handlingarna.
§9 Revisorernas berättelse

BESLUT
Att lägga revisionsberättelsen för 2017 till handlingarna.
§10 Fastställande av resultat- och balansräkning.
BESLUT
Att fastställa resultat-och balansräkningen för 2017.
§11 Beslut i anledning av det gångna verksamhetsårets resultat.
BESLUT
Att årets resultat på 25378 kr förs över till ny räkning.
§12 Behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
BESLUT
Att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§13 Bestämmande av arvoden.
Förslag 1: Att arvodera styrelsen med 100 kr per person och möte
Förslag 2: Att inte ta ut arvode
BESLUT
Stämman beslutade med majoritet för förslag 1
§14 Bestämmande av årsavgift för 2018
BESLUT
Att behålla årsavgiften på 150 kr per år.

§14 Val av styrelse.
BESLUT
Att välja Maria Isetjärn till ordförande
Att välja Anna Holm till kassör
Att välja Marie Moesby till ledamot på två år
Att välja Anna Saltelid till ledamot på två år
Att välja Sofia Jonsvik till ledamot på ett år
Att välja Johan Röjemo till suppleant
Att välja K-G Ottosson till suppleant
§15 Val av revisorer
BESLUT
Att välja Eva Linnestjärna
Att välja Nathalie Bergström
§17 Val av valberedning
BESLUT
Charlotte Wibeck valdes till valberedning
§18 Verksamhetsplan
Maria Isetjärn redogör för hur verksamheten kommer se ut för året 2018.
Diskussion om delningsekonomi. Släp efterfrågas.

Rekryteringsfrågan diskuteras. Vi tar frågan till styrelsemötena. Vi gör en plan för hur
vi ska bedriva rekryteringsarbetet.
§20 Behandling av väckta motioner.
§21 Övriga frågor
Sophämtningen
Ingen sophämtning på Primulagången (och fdler bortom Tingvallsvägen) vecka 10 och 12 pga
för mycket snö. Medlem söger att gatan var skottad. Vi tar med oss informationen och
försöker hitta ett gemensamt sätt att agera om det upprepas nästa vinter.
Slå ihop föreningarna
Går inte i den form föreningarna är, då förloras UPA-formen för Folkets Hus.
Fester i Folkets Hus
Grannar störs av fester. Frågan får behandlas av Folkets Hus-styrelsen.
Snöröjningen
Diskussion kring vilka gator som snöröjs och vilka fastighetsägaren ansvarar för. Nästa
säsong går vi ut med information om fastighetsägaransvar och vilka gator som ska röjas.
Föreningens fordran på Folkets Hus
Medlem anser att det är dumt att Folkets Hus har en skuld till Egnahem och att den borde
avskrivas. Vi utarbetar ett förslag i frågan och tar med den till nästa årsmöte.
Att använda eget kapital till att bekosta fiber i Folkets Hus
Styrelsen tar med sig frågan att behandla under året vid behov.

§22 Mötet avslutades kl. 18.00
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