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Niirvarande: se bifogad ftirteckning

1. Arsmdtets dppnande
Ordforande fiirklarar mritet dppnat och hiilsar alla vtilkomna

2. Arsm6tets behdriga ut$sande
Ordftirande informerar att kallelsen hade anslagits pi anslagstavlan i juli, lagts ut pA
hemsidan och siints i brev/mail till allamedlemmar den 26 juli. Arsmdtet ansigs d?irmed
behdrigen utlyst.

3. Godkiinnande av dagordningen
fusmtitet beslutar att godkEinna dagordningen med ett tilliigg av en offert fran Djwii
Griiv skulle diskuteras.

4. Val av mdtesordftirande
Arsmiitet beslutar att viilja sittande, Lennart Sundin, till mOtesordftirande.

5. Val av mOtessekreterare
Arsmdtet beslutar att villja sittande, Barbro Nordn SundirU till mdtessekreterare.

6. Val av tvi justeringsmfln tillika rtistrlilmare
Till justeringsmiin tillika rdstriiknare viiljs Sture Ahlstedt och Helge Kuba.

7. Styrelsens och revisorernas berlittelse
Styrelsens verksamhetsberdttelse har skickats ut med kallelsen.

8. Ansvarsfrihet fiir styrelsen.
Arsm6tet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet fbr
verksamhetsiret 20 I 0050 l -20 I I 0430

9, X'ramstiillningar fnin styrelsen och motioner fnfln medlemmarna
Inga framstiillnings fr6n styrelsen eller motioner fr8n medlemmaxna har inkommit.

10. Ersiittning till styrelsen och revisorerna
Ersiittringen iir arvode och ersEithring ftir nedlagda kosbrader som resekostlrader och
telefonkostrader.
Arsmdtet beslutar att ersEtfiringen skall vara samma som fiiregaendql
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11. Styrelsens fbrslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslflngd
Styrelsen fiireslAr att irsavgiften skall behillas och vara 1250:-/ande1.
Ordftirande har haft kontakt med Ola Stockman som skdter vinterviigunderhillet. Han har
dnskemil om att vissa bergklackar ska spriingas bort eftersom plogbladet pi hans taktor har
skadats pi en av dem. Ordftirande har fett in en offert pi detia samt vissa andra itgiirder som
behdver gdras pi viigarna ftir att den ska blir biittre utifran vintervdghillningen och alltihopa
skulle kosta en bit 6ver 100 000:'. Allt behdver inte genomftiras pe en g6ng. Man kan tiinka
sig att alla andelar betalar in 1000:- extra och att arbetet pibiirjas eller att styrelsen gdr
igenom och tittar p& andra tiinkbara ltisningar. Efter en diskussion beslutas att styrelsen
arbetar vidare med frigan och finna en bra liisning. Arsmdtet beslutar att utdebiteringen ska
varal250> per andel frr kommande period.
Postgironumret Ar 109 74 53 - 3.
Debiteringsliingden fanns framlagd ftir granskning.

12. Val av styrelse och styrelseordfiirande
Victor Str<imberg loredrog valberedningens fiirslag:

f att Bernt Blixth, Maria Hellefors och Stefan Ryott skall viiljas om som styrelseledamiiter
for tvi 6r
g att Maj-Lis Blezell, LindaMarklund och Gunilla Berg vdljs till suppleanter pi ett 6r

Arsm0tet beslutar enligt valberedningens ftirslag.

13. Val av revisorer
Valberedningen ftireslflr

s Per-Arne Lindholm ochAnders Lindblom till revisorer ftir ett 6r och Hdldne Berlin till
revisorsuppleant ftir ett 6r.

fusmdtet beslutar enligt ftirslaget.

14. Val av valberedning
Fdrslag att Roger Hellefors och Victor St0mberg utgOr valberedning.
fusm0tet beslutar enligt frrslaget.

15.Ovriga frlgor

{ Stf,ddagar 16r flret blir 17 september 2011. samt 5 maj 2A12.

fi Rapport fran grannsamverkan ges av MalouNorrman. I vdrt omr&de har det inte intrliffat
nigra brott. En incident som var ett pojksteck iir uppklarat.

Diiremot intriiffade ett inbrott en tidig morgon ntir iigarna var hemm4 diir man tog
planbok och bilnycklar samt stal bilen. Den hittades senare i en s6derbrort. Var noga
med att l6sa hela natten.
Samordnare ftir grannsamverkan ?ir MalouNorman, kontakperson frr Rdnniisudd
iirAnders Herrlin och ftir Kyrkogdrdsudd Jacob Fredell och fiir omrfrdet diiremellan
iir det Linda Marklund och Lena Hdkansson.
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a Pf; stiiddagen den 17 september skall vi rda liings alla vtigar ca en meter p6 varje sida och
ta bort stenar och annat som dr besviirligl ftir plogning. En hel del trfi kommer ocksi att behdva
ftillas.

16. Plats dir irrmdtesprotokollet hfllls tilgnng$gf
Protokollet laggs p& hemsidan och skickas hem till fastighetsiigaren med brev och
inbetalningskort. Det kommer ocksi att mailas till dem som har mailadress som styrelsen
har fltt.

17. Avslutning
Ordfrrande tackar ftir visat intresse och ftirklarar Arsmdtet avslutat.

,-/

Justeras:

S0-^0-"\la,L-W
Barbro Nor6n Sundin
Seheterare

Helge Kuba

t

fl$lqr lh|*
SareAhlst€dt
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