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PROTOKOLL

Arsméte Radmanby Tomtférening lérdagen 3 juli 2021
Dagordning för årsmötet:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet

Kurt Granlund valdes som ordförande för årsmötet

. Val av sekreterare för årsmötet

Lars Engberg valdes som sekreterare

. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande

justera protokollet

Tomas Ålundoch Nils Särnholm valdes

. Fastställande av röstlängd
Beslut togs om befintlig röstlängd

. Fråga om årsmötetblivit utlyst i stadgeenlig ordning
Mötet har utlysts enligt stadgarna
. Styrelsens och revisorernas berättelser för 2020
Johan Hilmersson läste upp revisionsberättelsen

. Fastställande av balans- och resultaträkning
Gunilla Gedda redogjorde för resultaträkning och kostnader

. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
10. Användning av eventuellt överskott

Eventuellt överskott överföres i ny räkning. Godkändes av mötet

11. Beslut om årsavgift och städ-/röjavgift
Oförändrade årsavgifter (6200: -) samt 500: - vid uteblivet deltagande
12. Beslut om arvoden

Beslut togs att behålla 1 prisbasbelopp 47600: - för år 2022 att
fördelas på styrelse, revisorer samt röj/Junderhållsgrupp och övriga som
uppbär arvode

13. Val av två ordinarie styrelseledamöter

Bertil Lövenhamn samt Martin Daning valdes

14. Val av två styrelsesuppleanter

Stefan Lindström samt Mari Mattsson valdes

15. Val av två revisorer
Axel Nelén samt Johan Hilmersson valdes

16. Val av en revisorssuppleant
Inger Svantesson valdes
17. Val av ansvarig och medlemmarför: Tillsyn och underhåll samt
övriga uppdrag.

Se separat lista som godkändes

18. Val av valberedning med sammankallande
Nuvarande valberedning avgår. Mari Björklund tar på sig uppdraget
medNils Särnholm som mentor.

19. Ansvariga och sammankallande midsommarfirande 2022

GunSiljeström och Marie Björklund år sammankallande. Område 3 är
Ansvariga för midsommarfirandet.

20. Skrivelserfrån styrelsen/motioner
Inga motioner har inkommit.

21. Övriga frågor

Frågan om toalett vid badet kan i nuläget inte genomföras på grund av

för hög kostnad.

Lasse Lundkvist lämnar förslag om sammanslagning av styrelserna för
Tomtförening och Va-samfällighet inför 2023. Lasse Lundkvist
Sammankallarstyrelsernaförfortsatt diskussion.

Mötet beslutar om ovanstående

Ordföranden redogör för vad som gällervid fällning av träd på

föreningens allmänningar. Styrelsen ska alltid kontaktas för

godkännande innan eventuell fällning .

Håkan Melin föreslår att skyltning vid badplatsen behöverförbättras.

Håkan tar också upp frågan om vår badplats kan anses vara priva

Alltså endast för föreningens medlemmar. Styrelsen tar med sig frågan.
22. Mötet avslutas:
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