
Protokoll 2018-O6-L7

Årsmöte med Östra Tönnet ekonomisk förening.

Närvarande:

10 st deltog imötet.

1. Mötets öppnande:

Ordförande Thomas Lessmyhr öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. Val av ordförahde för mötet.

Till ordförande valdes Thomas Lessmyhr.

3. Ordförandes anmälan av sekreterare för mötet.

Till sekreterare valdes Christina Bratt.

4. Val av justerare tillikä rösträknare för mötet.

Tilljusterare och rösträknare valdes Eva-Lotta Åslund och Fredrik Åslund.

5. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

Utlysningen godkä ndes.

6. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

7. Godkännande av röstlängd.

Röstlängden godkändes.

L Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen godkändes.
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9. Redovisning av föreningens ekonomi.

Kassören redovisade föreningens ekonomi. Firmatecknare är ordförande och kassör var och en för

sig.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades a nsvarsfrihet.

11. Frågan om arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

lnga arvoden utgår.

12. Årsavgift och andra avgifter.

lnga avgifter tas ut 2018.

13. Val av ordförande 2018.

Thomas Lessmyhr valdes till ordförande. (omval)

14. Val av vice ordförande.

Mats Berglund valdes tillvice ordförande. (omval)

15. Val av styrelseledamöter 2018.

Till styrelseledamöter valdes till sekreterare Christina Bratt, till kassör Arne Berglund övriga

Kenneth Eriksson, Per Nordlund, Fredrik Nord.lund.

GDPR-lagen, måste finnas behov av medlemsregister och godkännande av medlemmar. Det

finns ett mailregister till föreningens medlemmar. Arne Berglund är ansvarig för detta och den

som har något emot att vara med idetta register ska höra av sig till Arne. Om man inte hör av sig

så anses det som ett godkännande.

16. Val av revisorer.

Tills revisorer valdes Kerstin Andersson och Marita Södergren.
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17. Till valberedning, Wå personer varav en sammankallande 2018.

Till valberedning valdes Margaret Johnsson, sammankallande, och Pär Johnsson.

18. Medlemsmotioner.

lnga motioner har inkommit.

19. Övriga frågor.

lnga övriga frågor framkom.

Föreningen kommer att awecklas då den egentligen inte har någon roll. Mötets godkännande att

vi kan lägga ner den så snart som möjligt. Zitius kommer att vilja ha vår hjälp när det är dags att få

markägaretillstånden påskrivna.

Mats Berglund informerar att Zitius lovat komma med mer info innan Juni månads utgäng.

20. Mötet avslutas.

Thomas avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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