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1) Mötets öppnande.  
2) Val av mötesordförande.  

Mötet valde Maria Isetjärn 
3) Val av sekreterare för årsmötet.  

Mötet valde Anna Holm 
4) Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet. 

Mötet valde Erik Johannesson och Dan Nord  
5) Mötets behöriga utlysande 

Mötet är behörigen utlyst 
6) Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes med en ny punkt 18: Verksamhetsplan 
7) Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse  

Anna Holm gick igenom verksamhetsberättelsen och Erik Johannesson gick igenom 
den ekonomiska berättelsen. Stämman godkände ekonomisk berättelse och 
verksamhetsberättelse. 
8) Godkännande av revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen godkändes.  
9) Ansvarsfrihet för styrelsen.  

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet. 
10) Fastställande av medlemsavgift 

Medlemsavgiften ligger kvar på 150 kr/år 
11) Val av ordförande/kassör växelvis vartannat år.  

Maria Isetjärn valdes till ordförande på 1 år. Erik Johannesson valdes till kassör på 2 
år. 
12) Val av ordinarie ledamöter.  

Ledamöter på 2 år Anna Holm och Sofia Jonsvik  
Marie Moesby och Anna Saltelid har ett år kvar. 

13) Val av styrelsesuppleant på 2 år växelvis vartannat år.  
K-G Ottosson valdes på ett år 

14) Val av revisorer på 2 år.  
Anna Saltelid och Eva Linnestjärna 

15) Val av revisorsuppleant på 1 år.  
Punkten utgår 

16) Val av 2 ledamöter till valberedningen. 
Charlotte Wibeck valdes till valberedning 

17) Beslut om arvoden och ersättningar.  
Stämman biföll förslaget att fortsätta med ett arvode på 100 kr/ möte och deltagare 

18) Godkännande av verksamhetsplan 
Planen godkändes 

19)  Inkomna motioner 
Motion från styrelsen: servisskadefonden 
Vatten och avloppsledningar är 80 år gamla och kommer troligen i rask takt att 

behöva bytas snart. Då kommer fonden inte att räcka till. Därför föreslår vi att potten på 



62000 kr kommer betalas ut tills fonden är tom och då avslutas den. Stämman beslutade till 
fördel för styrelsens förslag. 

 
20) Övriga frågor.  

Styrelsen föreslår investering i en mustmaskin. Vi utreder vidare hyra/köpa och vilket 
arbete som det medför. 

Oväsen vid bygge/renovering: Vilka regler gäller och kan vi gå ut med information? Vi 
tar reda på reglerna och lägger till det i informationsbladet. 
21) Mötets avslutning 
 
 
 
 
Ordförande: Maria Isetjärn Sekreterare: Anna Holm 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
Erik johannesson Dan Nord 


