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PROTOKOLL fort vid årsmöte fiir Rämma Fäbodlag

TID:
PLATS:
NrinvanaNou:

§1 Öppnande av års-
mötesfiirhandlingarna

§2 Val av mötes-
funktionärer

Yal av justeringsman

Fråga om mötet är
stadgeenligt utlyst

Fastställande av
dagordningen

Styrelsens verksam-
hetsberättelse

§7 Kassaberättelse

§8 Revisorernas
berättelse

§9 Fråga om ansvars-
frihet för styrelsen

§10 Val av ledamöter
och suppleanter i
styrelsen

2016 06 26,kt 11.00 - 12.00
Dansladan i Rämma f;itrodar
Se särskild nän'arolista

Ordförande i Rämma Fäbodlag, Håkan Estenberg. hälsade alla
välkomna och förklarade mötet öppnat

a. till ordförande valdes Torbjörn Kettisen
b. till sekreterare valdes Elisabet de Souza

Mötet valde Bengt Farebo till justerare

Fastslogs att mötet är stadgeenligt utlyst. Årsmötet har
annonserats i Annonskullan. på Facebook och på affisch.

Dagordningen godkände s

Ordförande läste upp r,erksamhetsberättelsen för Rämma
fiibodlag och Minnesfonden. Rappoten lades till handlingarna.

Ordlbrande 1äste upp kassaberättelsen. Den lades till
handlingama.

Rer.isionsberättelsen 1ästes upp av niötesordförande

Styrelsen ber.iij ades ansr.arsfrihet 1-ör verksamhetsåret 1 .6. 1 5 -

3 1 .5 . 1 6 för Rämma Fäbodlag och Minnesfonden.

Ledamot: Häkan Estenberg omval på två år
Ledamot: Kjell Andersson omval på två år
Ledamot: Elisabet de Souza omval på två år

Ledamot: Margita Eriksson omval på två år
Ledamot: Madelene Persson omval på två år

Ledamot: Krister Dahlrot omval på två år

Suppleant: Anders Barke omval på ett år
Suppleant: Lars-Olof Lindgren omval på ett år

Suppleant: Eva Johansson omval på ett år

(Kvarstår i stvrelsen till årsmöte 2017 sedan tidigare val:
Harriet Sålder
Göran Grubb
Arura-Brita Grundin)

Styrelsen uppdras att konstituera sig vid sitt första sammanträde
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§11 Vat till festkommitt6 Jan Erikson
Peter de Souza
Marita Westling
Anna Hahlin
Johan Johansson

(Anders Barke och Alli Qvicker kvarstår till2017)

omval på två år
omval på två år
nyval på två år
n1,val på två år
nyval på två år

§12 Yal av revisorer
och revisors-
suppleant

§ 13 Val av valberedning

§14 Medlemsavgift

§15 Motioner

§16 Styrelsens fiirslag

§17 Övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

Revisor:
Revisor:
Suppleant:

Annica Westling
Ewa Peterson
Åke Leandersson

omval på ett år
omval på ett år
omval på ett år

Margareta Ltitz och Monica Leandersson omvaldes och Lisbeth
Marcus nyvaldes på ett år

Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgitt på 50 kr per år

Ingen motion hade inkommit ti1l årsmötet. Medlemmarna
uppmanades av mötet att "motionera meral"

Styrelsens ordfcirande redovisade planema pä att utvidga arrendet
vid dansladan. Detta görs i samverkan med Kåtilla bysamftillighet
och Länsstyrelsen. Styrelsen har också ansökt hos Nokås om
bidrag till upprustning av gamla ftibodstigar i Rämma.

a/ Lisbeth Marcns frireslår att st)'relsen ansöker om att komplettera
hastighetsbegränsningen på vallen med skyltar om att här finns
betande djur. Önskas också sk1'ltar om detta på grindarna, som

ska hållas stängda av samma skäI. b/ Ulla-Britt Lindu'all
meddelar att il)-rt nummer av Lurudden finns ute till Rämmadagen

den 16 juli. c/ Ulla-Britt och Kerstin Grubb Eriksson tackades för
sina insatser i festkommitten med larsin värdecheck. d/ Kjell
Andersson föreslår inköp av solparasoller till de två badstränderna.
hänvisas till stl relsen. e/ Kerstin Grubb Eriksson tiågar om vatten
och avlopp i Rämma diskuteras i kommunen. f/ Jan Eriksson frågar
om bidraget från O2Vind. g/Torbjörn Kettisen frågar om
I?ibodlagets lbrsäkringar. h/ Torbjörn Kettisen foreslår framtida
kaffe efter årsmöte. detta bejakades av mötet.

Ordforande tackade for visat intresse och avslutade mötet

Vid orotokollet
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Elisabet de Souza
sekreterare ftir årsmötet

Justeras
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Bengt Farebo

ftirande ftir årsmötet


