Byviken Holmön Ekonomisk förening

Protokoll från Årsstämma den 19 augusti 2007
1. Mötet öppnas
Ordförande Gunnar Bäckström hälsade det dryga 30-talet närvarande välkomna till
årsstämman.
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
Till ordförande valdes Gunnar Bäckström, till sekreterare Olle Nygren och till justerare
Marlen Sandström och Leif Eriksson
3. Fastställande av röstlängd
En närvarolista cirkuleras. Beslöt att upprätta röstlängd först om behov uppstår.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
Den valda styrelsen är en interrimsstyrelse fram till denna första ordinarie årsstämma.
Styrelsen har inte haft några möten och ingen verksamhet har bedrivits varför ingen
verksamhetsberättelse upprättats.
5. Revisionsberättelse
Då något bokslut inte upprättats för interimsperioden har ingen revision utförts.
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
I dag finns 84 medlemmar i föreningen som inbetalt insatsen på 500 kr varför föreningens
tillgångar uppgår till 42 000 kr.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöt att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet
8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Beslöt att föra tillgångarna i ny räkning
9. Fastställande av årsavgift och arvoden
Beslöt att ge styrelsen mandat att vid behov utdebitera skälig årsavgift för räkenskapsåret
070501-080430. Inget arvode utgår till styrelsen för detta verksamhetsår.
10. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Frågan bordlägges till efter presentation av valberedningens förslag och val av ledamöter
11. Val av ordförande
Till ordförande på ett år valdes Olle Nygren

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Till kassör valdes Dennis Jensen, till sekreterare Ann Salomonson och till övriga
ledamöter valdes Valter Holmberg, Arne Lundqvist, Olle Forsgren, Lars Lundmark, AnnChristine Granström. Till suppleanter valdes Lars Janzén och Benny Brakander.
Därefter återupptogs punkt 10 och antal ledamöter fastställdes till 7 ordinarie ledamöter
jämte ordförande med två suppleanter.
13. Val av revisorer och supplenater
Till revisorer valdes Grim Wikander och Marlen Sandström med Bo-Gunnar Pettersson
som suppleant
14. Val av valberedning och suppleanter
Till valberedningen omvaldes Gustaf Egnell (sammankallande), Åsa Engman och Karin
Lundemark.
15. Ev övriga val
Stämman uppdrog åt styrelsen att utse arbetsgrupper för verksamheten
16. Övriga ärenden
•

Förslag till justering av stadgarna
a. I §1 ändras föreningens namn till det som godkänts av Bolagsverket, d v s
Byviken, Holmön Ekonomisk förening.
b. I §8 införs en passus om att styrelsen äger rätt att adjugera andra personer till
styrelsen
c. I §13 införs en punkt på dagordningen om att stämman beslutar om antal
ledamöter i styrelsen
d. Ändring av §10 så att förutom styrelsen i helhet även kassör och ordförande
var för sig äger rätt att teckna föreningens firma

Stämman beslöt att anta samtliga förslag till ändringar
17. Stämman avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad
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