Årsmöte 2018-08-11 på Silverhällsudden, Marby
Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Jesper Söderlind, kassör Eva Nordenberg,
sekreterare Birgitta Pihl, ledamot Sven Dock.
§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2. Till mötesordförande valdes Jesper Söderlind.
§ 3. Till mötessekreterare valdes Birgitta Pihl.
§ 4. Föreslagen dagordning fastställdes och godkändes.
§ 5. Möteskallelsen samt behörigt utlysande godkändes av årsmötet.
§ 6. Röstlängden fastställdes. En röst per betalande fastighet.
§ 7. Till protokolljusterare valdes Lotta Lanne och Erik Rilegård.
§ 8. Till rösträknare valdes Lotta Lanne och Erik Rilegård.
§ 9. Föregående årsmötesprotokoll 2017-08-12 lästes upp och godkändes.
§ 10. Styrelsens årsberättelse för 2017/2018 (årsmöte till årsmöte) lästes upp och
godkändes. Se bilaga 1.
§ 11. Kassarapporten och bokslutet redovisades av Eva Nordenberg. Godkändes. Se bilaga 2.
Dagens utgående saldo är???? kronor. Synpunkt framfördes att skötselbidraget från
Kommunen är lågt (5 100 kronor) och inte täcker de kostnader vi har för badet vid Udden.
Styrelsen har varit i telefonkontakt med Kommunen som säger att det är det bidrag vi kan få.
Styrelsen kommer göra en skrivelse till Kommunen med underlag för kostnader vi har och
yrka på höjt bidrag.
§ 12. Revisor Christian Kromnér föredrog revisionsberättelsen och föreslog beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017. Se bilaga 3.
§ 13. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 14. Inga motioner har inkommit.
§ 15. Val av styrelse:
Val av ordförande: Jesper Söderlind omvaldes för en period om två år.
Val av ledamöter: Birgitta Pihl och Sven Dock omvaldes för en period om två år.

Styrelsen består nu av: Ordförande Jesper Söderlind, kassör Eva Nordenberg, ledamöter
Birgitta Pihl, Sven Dock och Christer Svedberg.
§ 16. Val av revisor: Christian Kromnér omvaldes för en period om två år.
§ 17. Val av valberedning: Då ingen ställer upp som valberedning beslutas att styrelsen
fortsätter med uppgiften tillsvidare.
§ 18. Val av sammankallande till festkommitté 2019, ansvarig väg: Genomfartsvägen. Till
sammankallande valdes Marcus Annerman.
§ 19. Rapporter: Inga rapporter finns.
§ 20. Beslut om medlemsavgift: Förslag att höja medlemsavgiften till 250 kronor, tidigare
200 kronor. Detta med motivering att det framöver behöver göras en del investeringar,
bland annat en ny åkgräsklippare och ny presenning till taket på dansbanan. Årsmötet
bifaller förslaget. Diskussioner framfördes angående medlemsantalet som i dagsläget är 72
stycken. Förslag framfördes att jämföra antalet medlemmar i Samfälligheten.
§ 21. Beslut om arvoden: Beslut tas att arvodet höjs till 250 kronor.
§ 22. Inga övriga frågor.
§ 23. Årsmötet avslutades av ordförande Jesper Söderlind.
Marbystrand 2018-08-11

…………………………………………………………….
Jesper Söderlind
Ordförande

………………………………………………………….
Birgitta Pihl
Sekreterare

Justeras:

…………………………………………………………..
Erik Rilegård

………………………………………………………….
Lotta Lanne

