Protokoll årsstämma Alskog Garda ekonomisk förening 30 juli 2015

1. Anna Bernsten valdes till ordförande och Gunilla Lexell till sekreterare.
2. Röstlängden godkänns.
3. Sören Johansson, Garda, och Elisabeth Harring, Ljugarn, utsågs att justera protokollet.
4. Kallelse till stämman gick ut 4 juli per e-post och post. Därmed är stadgarna uppfyllda vad
gäller tidpunkt. Alla som har tecknat avtal har fått mejl, men ett fåtal medlemmar som inte
har tecknat avtal, har dock inte fått kallelse. Stämman godkände att stämman blivit
behörigen utlyst, men med reservation för att alla kommer att få ut protokollet från
stämman, och därmed bereds övriga icke kallade medlemmar möjligheten att påkalla en
extrastämma.
5. Dagordningen godkändes. Punkt 17 utgick eftersom inga ärenden var anmälda så som
stadgarna föreskriver.
6. Börje Lewin, som är anlitad av föreningen för att sköta delar av administrationen, föredrog
årsredovisningshandlingarna. Föreningens kassör Margareta Bandelin föredrog
revisionsberättelsen å revisorernas vägnar.
7. Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt disposition
av årets vinst enligt balansräkningen, i enlighet med förslaget till stämman.
8. Stämman beslutade om ansvarfrihet för styrelseledamöterna och revisorerna.
9. Stämman beslutade om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Det innebär att
ordförande, sekreterare och kassör arvoderas med vardera 1000 kronor/år. Samtliga
ledamöter arvoderas med vardera 300 kronor/styrelsemöte beräknat för behov av två
styrelsemöten utöver det konstituerande mötet. Revisorerna arvoderas med 300 kronor/år
vardera.
10. Börje Lewin föredrog budget för kommande verksamhetsår. Föreningens verksamhet
omfattar fortsatt administration av gruppavtalet för medlemmar. Det tillkommer nu också
medlemmar från Ljugarn.
11. Stämman beslutade om en oförändrad medlemsavgift på 300 kronor/år. (Nya
medlemmar betalar dessutom en startavgift på 300 kronor som motsvarar ett års
medlemskap.)

12. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 6 stycken inklusive
styrelseordförande.
13. Jörgen Olsson, Alskog, valdes till ny ordförande på ett år.
14. Margareta Bandelin, Alskog, omval på 2 år, Bengt Andersson, Ljugarn nyval på 2 år, Tord
Lingvall, Ljugarn nyval på 2 år.
Jan-Erik Dahlbom, Garda, och Gunilla Lexell, Garda ingår i styrelsen med ett år kvar.
(Bo Mattsson, Ronny Enderborg och Bert Hansson avtackades)
15. Till revisorer valdes Sven Gunnar Sööder, Alskog nyval, och KG Jakobsson, Ljugarn nyval.
Till revisorssuppleant omvaldes Jan Olaison, Alskog. Samtliga på 1 år
16. Till valberedningen valdes Håkan Jakobsson, Alskog, Niklas Jakobsson, Alskog, Niklas
Hansson, Garda, och Niklas Gustafsson, Ljugarn (sammankallande). Samtliga på 1 år.
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