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1. Mötets öppnande

Ordförande Ewa Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Kondolera med en tyst stund

Mötet höll en tyst minut till minne av dem som avlidit under året

3. Val av mötets ordftirande

Mona Löchen valdes till mötesordftirande

4. Yal av mötets protokollförare

Till mötessekreterare valdes Monica Hansson

5. Pröva om kallelse skett enligt stadgarna

Mötet förklarades behörigen utlyst.

6. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 86 personer.

7. Fastställande av dagordnirrg

Dagordningen godkändes

8. Val av tväjusteringsmän att jämte ordftirande justera dagens protokoll

Mötet utsåg Jan-Olof Olsson och Catharina Neidenmark till justerare

9. Val av två rösträknare

Mötet utsåg Jan-Olof Olsson och Catharina Neidenmark till rösträknare

10. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt fastställande av balans- och

resultaträkning

Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen. Mötet beslöt godkänna densamma.

11. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse godkändes av mötet

12. Pröva frågan om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

13. Beslut i anledning av fiireningens resultat enligt balansräkningen

Föreningen har år 2018 gått med 13 514:- minus, med anledning av spolning och filmning av

vattenrören. Mötet beslöt godkänna styrelsens förslag att balansera underskottet i ny räkning.
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14. Motioner och styrelsens ftirslag (bilaga)

Motion nr 1. Mötet beslöt godkänna styrelsens svar.

Motion nr 2. Mötet beslöt avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Motion nr 3 och 4. Mötet beslöt samhantera motion 3 och 4.

Punkt 1-2 i motion 4. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. Christina, stuga32 och Maria,

stuga 10, tog på sig att organisera en arbetsgrupp för hantering av punkt I och2.

Punkt 3. Mötet beslöt att styrelsen får avgöra om det behövs beställa en container for att ta

hand om överskottsäpplen.

Motion 3 samt punkt 4 i motion 4. Mötet beslöt enligt styrelsens forslag.

Motion nr 5. Mötet beslöt enligt styrelsens ftirslag.

Sbrrelsens förslag. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens forslag.

15. Verksamhetsplan och budget for 2019, fastställande av ersättning till
fiirtroendevalda och funktionärer samt fastställande av avgifter

Mötet beslöt godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. Mötet beslot godkänna

styrelsens förslag till budget, arvoden och avgifter.

16. Val av styrelseledamöter enligt stadgar

a. Ordforande. Mötet beslöt välja Ewa Asplund till ordförande på tvä tLr.

b. Ledamöter. Mötet beslöt välja Monica Hansson, Månika Priede, Christer Karlsson och

Tony Valdelid till ledamöter på två år

c. Suppleanter. Mötet beslöt välja Anjelina Maric, Siw Wåle, Victoria Tenggren, Susanne

Hedlund till suppleanter på ett år.

17.Yal av två revisorer och två revisorssuppleanter. Mötet beslöt välja Jan-Olof Olsson,

stuga239 och Catharina Neidenmark, stuga 139 till revisorer och Anna Olsson, stuga275 trll
revisorssuppleant.

18. Val av valberedning, minst 3 personer - I år

Mötet beslöt välja Maria Arljung-Gustafsson stuga 10, Janna Olzen stuga 8 samt Martin
Palacios stuga 160 till valberedning.

19. Val av kulturkommitt6 Mötet fastställde kulturkommittdns forslag till medlemmar

enligt forslag: Pia Lindblom stuga 191, Britta Hammarlund stuga 109, Pia Baecklund stuga

93. Irene Mårtensson, stuga 87, Jeanette Andersson stuga 5, Janna Olzen stuga 8, Victoria
Tenggren stuga I49. Avgående ledamöter ar,tackades.
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20. Övriga frågor
o Ewa Asplund informerade om ett kommande grävarbete. Det är nya diken som är på

gång. Stugorna258,243 och 259 kommer att beröras.
. F,råga om den cykelbana som börjat byggas utefter Flatenvägen styrelsen har tyvärr

inte mer information kring detta iin övriga medlemmar.
o CementrörerVfarthindren - en kolonist påpek.ade att de får absolut inte målas svarla

och att de som redan målats borde bltas ut.
o Fråga om gropar i vägen vid infart 2. Styrelsen antar att cykelbanebyggarna kommer

att återställa vägen nät bygget är klart men kommer att kontakta de ansvariga om så

inte sker.

21. Information från kulturkommitt6n

Kulturkommittön forfogar nu över nästan 90 000:- om man vill äska till något särskilt. Man

har givit en gåva om20 000:- som bidrag till kurser och seminarier under 2019. Man planerar

också en medlemsresa för dem som vill senare undre sommaren. Kulturkommittön uppmanar

medlemmarna atthälla koll på anslagstavlorna flör information.

22. Lrets kolonist: ingen kolonist har nominerats, vilket innebär att ingen pristagare utses.

23. Avtackning av avgående styrelseledamöter

Avgående styrelseledamot Annelie Månsson var inte närvarande och kommer att ar,tackas vid
senare tillftille.

24. Mötet fiirklarades avslut

Därefter vidto g lottdragning

För protokollet; Momca

Bilaga: röstlängd.

Justeras:

mötesordförande

Justeras:

Justeras:

Mona Löchen,

Jan -Olov Ohlsson

Catharina Neidemark
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