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Niirvarande : se bifogad ftirteckning

1. Årsmötets öppnande
Ordförande lorklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna

2. Årsmötets behöriga utlysande
Ordlorande frågade om årsmötet ansågs behörigt utlyst" vilket medlemmarna ansåg.

3. Godkännande av dagordningen
Årsrnötet beslutade att godkänna dagordningen.

4. Yal av mötesordförande
Årsmötet beslutade att r,älja sittande. Lennart Sundin. till mötesordft)rande.

5. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att r,ä1ja sittande. Barbro Nordn Surrdin. till rnötessekreterare.

6. Val av fr å justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Jonas Andersson och Victor Strömtrerg

7. Styrelsens och revisorernas berättelse
St-vrelsens verksamhetsberättelse hade skickats ut med kallelsen. Roger Hellefbrs läste
upp revi sionsberättelsen 

"

8. Ansvarsfrihet ftir str relsen.
Arsmötet beslutar atr se stvrelsen ansvarstiihet tiir
verksamhetsåret 20 i 705 0 1 -20 i 8043 0

9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmärna
En motion har inkommit från Roland Olsson och Annika Ridderfors angående clikning
vid Östen'iksr,'ägen 6. Årsmötet beslutar att diknings ska utföras vid Ösierviksvägen 6
och på ett antal andra ställen under verksamhetsåret. Iman dikning kan ske måste
Ledningskollen kontaktas for att de skall markera var iedningarna finns längs de ställen
där dikning ska ske.

10. Ersättning till s§'relsen och revisorerna
Ersättningen är ett aryode pä 999 kronor till 3 styrelsemedlemmar" samt ersättning 1ör
resekostnader. Jacki Fredell föreslog att någon kunnig persotl skulle undersöka möjligheten
att öka ersättningen till en mer lämplig nir,fl. Lena Håkansson far i uppdrag att undersöka
detta.
Årsrnötet beslutar att ersättningen skall vara samma som f-öregående år.

11. Stvrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt tlebiteringslängd /:
Årsnrötet beslutade att utdebiteringen ska vara I 500 kronor per andeifii r kommaffi
period och den ska yara betald senast 20181031. i
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Postgironumret är 109 74 53 -3.
Räkningen kommer att skickas ut via mail eller som brev om mail saknas.
Debiteringslängden fänns framlagd for granskning.
På kontot idag finns 203.944-.

12.Yal av styrelse och styrelseordfiirande
Roger Hel lefors foredrog valberedningens lorslag :

o Ordfbrande Lennart Sundin välis ftir 2018-2A20
r Barbro Nordrr Sundin, Maj-Lis Blezell och Gunilla Berg väljs som ordinarie

I edarnöter för peri ode n 2A I 8 -202A
o Maria Hellefors, Stefan Ryott och Peter Nyström kvarstår 201 8-2019
o Lena Håkansson och Anders Herrlin väljs som suppleanter för 2018-2019.
o Mattias Werner töreslås väf as in som ny suppleant för 2018-2019

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

13. Val av revisorer
Valberedningen ftireslår

. Malin Forsberg och Helöne Berlin väljs till revisorer frir perioden 2018-2019 och
Petra Alpsten till revisorsuppleant ltir perioden 2018-2019.

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

14. Val av valberedning
o Förslag att Roger Hellefols och \rictor Strömberg utgör valberedning för perioden

2018-2019.
Årsmötet beshitar enliet törs1aset.

15. Ör,riga frågor
o Malou Nornnan rapporterar om Grannsamverkan. Under året har det varit 2 incidenter

som kommit till Malous kännedom. Ett inbrottsftirsök i maj på Rönnäsuddsvägen men
inget togs. Den andra skedde nyligen och då utsattes K.iell Sandströms Distans for
inbrott och då stals verktvg och samtidigt r-ar det inbrott i Kiells garage och är,en där
stals rnaskiner. Obsen.ationer har gions ar boende afi en persoll har uppehållit sig i
Östen'iken och fbtograf-erat batar. Denna person r ar rr.sktalande. Vi får alla vara
upprnärksamma.
Grannsamr,'erkans poiiskontakt gick i pension lör några år sedan och nu har en ny tillträtt
som heter Nils Stjernström. Hans rnailadress är nils.stjernstrom(,@polisen.se.
Ordftirande tackar Nlalou 1ör hennes goda arbete med Grannsamverkan.

. Många bilar och 1'rkestrafik har svårt att hålla hastighetsbegränsningarna inom området.
Dessutom har många fastigheter b"o'ggt i området under senaste året. För att minska
hastigheten skall någon typ av farthinder finnas. Styrelsen far i uppdrag att vid
komrnande städdag presentera olika törslag till farthinder och kostnader för dessa.
Vidare far st,vrelsen i uppdrag att vid nästa årsmöte presentera ett förslag på ersättning
från de som bygger nytt eller bygger till och har tunga fordon som kör transporter på
vägama.

o Städdagar för perioden blir l5 september 2018 samt 4 maj 2019.

16. Plats där årsmötesprotokollet hålls tillgänglig t ,/ ^
Protokollet läggs ut på hemsidan och skickas hem till lastighetsägarna med mail/b r&7'
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17. Avslutning
Ordforande tackar for visat intresse och f-örklarar årsmötet avslutat.

Ordförande

Justeras:

-fl"Kdersson
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Närvarolista

Tomt Namn

319 IJlf Nordn. Barbro Nordn Sundin och Lennart Sundin
320 Helge Kuba
330 Elisabeth Madinsson
333 Peter Nyström och Kerstin Nyström
338 Maria och Roger Hellefbrs
343 Gunilla Berg
345 Jacob och Elisabeth Fredell
347 Malou och Jonas Norrman
350 Victor och Rosie Strömberg och Marie-Louise Norin
353 Gunilla H.jorth
354 Bernt Blixth och Ulrica Blixt
355 Bengt Selander
357 lnga-Britt och Christer Ranzdn
360 Birgitta Fendrich
361 Lars.Iohansson
362 Eva Brimark
394 Siv Andersson
576 Per Göthlin
604 Maj-Lis B1ezell
613 Ted och Carin Bergstrand
615 Askar Muhannad
616 Rikard Unelius
620 Lena Håkansson
621 Annika och Martin Ridderiors
624 Rolanci Olsson
626 Sture Ahlstedt
197 lr,ia_sdalena och Daniel Lindholm
829 Thor och Sir Brarnert
832 Jonas ,Aldersson och Petra Alpsten
833 Stetan och U1la Rl ott
835 Per-Arne och Ulla Lindholm
89516 Anders Herrlin
907 Roser Biezell
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