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PROTOKOLL fort vid årsmöte fiir Rämma Fäbodlag

TID:
PLATS:
Nrinv,q.nq.Nnn:

2015 06 zlnkJ 11.00 - 12.00
I)ansladan i Rämma fiibodar
Se

särskild närvarolista

§1

Ordftirande i Råimma Fäbodlag, Hakan Estenberg, hälsade alla
Öppnande av årsmötesförhandlingarna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2

Val av mötesfunktionärer

a.

b.

till ordförande valdes Torbjörn Kettisen
till sekreterare valdes Elisabet de Souza

§3

Val av justeringsman Mötet valde Marita Westling till justerare

§4

Fråga om mötet är
stadgeenligt utlyst

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

§5

Fastställande av
dagordningen

Dagordningen godkändes

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse

i flibodlaget läste upp verksamhetsberättelsen för
Rämma ftibodlag och Minnesfonden.
Rapporten lades till handlingama.

§7

Kassaberättelse

Ordförande for mötet läste upp kassaberättelsen. Den lades
handlingarna.

§8

Revisorernas
berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordforande

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet for verksamhetsåret I .6.1 4 3 1 .5.1 5 för Rämma Fäbodlag och Minnesfonden.

§10 Yal av ledamöter
och suppleanter
styrelsen

i

Ordflorande

Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

till

omval på två år
Harriet Sålder
omval på två år
Göran Grubb
på två år
nyval
Anna-Brita Grundin

Suppleant: Anders Barke
Suppleant: Lars-Olof Lindgren
Suppleant: Eva.Iohansson

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

(Kvarstär i styrelsen till årsmöte 2016 sedan tidigare val:
Håkan Estenberg
Kjell Andersson
Elisabet de Souza
Margita Eriksson
Madelene Persson
Krister Dahlrot)
Styrelsen uppdras att konstituera sig vid sitt första sammanträde
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§11 VaI tiII festkommitt6 Anders Barke
Alli Qvicker

omval pätväär
nyval på två år

(Jan Eriksson, Ulla-Britt Lindwall, Kerstin Grubb Eriksson, Peter de Souza
kvarstår tlll2016)

§12 Val av revisorer
och revisorssuppleant

Revisor:
Revisor:
Suppleant:

Annica Westling
Ewa Peterson
Åke Leandersson

omval pä ett är
omval på ett år
omval pä ett är

§ 13 Val av valberedning

Margareta Ltitz, Monica Leandersson och Marianne
Andersson omvaldes pä ett är

§14 Medlemsavgift

Mötet beslutade om oftirändrad medlemsavgift på 50 kr per år

§15 Motioner

En motion har inkommit. Ämnet var ftirslag till sandning av
badplats på besparingens mark päandra sidan sjön och
uppsiittande av ett rastplatsbord där. Styrelsen fiireslog att
årsmötet bifaller motionen, vilket också gjordes.

§16 Styrelsens fiirslag

Styrelsens ordftrande redovisade planerna fiir ceremoniplats vid
dansladan, som ftibodlagetfatt l0 000 kr i bidrag från besparingen
till. Han redogjorde också fiir det kommande arbetet med att öppna

upp ga:nla ftibodstigar.

§17 Övriga frågor

a/ Dahlrots fiireslår en värdecheck ftir aktivt arbete i f;ibodlaget,
hiinvisas till styrelsen b/ Festkommittön infonnerar om kommande
aktiviteter och att nytt nummer av Lurudden iir på gång e/ styrelsen
fiireslås inskaffa en ljudanläggning till f;ibodlaget dldiskussion om
markägares och boendes ansvar att roja bort gräs och sly under
gåirdesgården ftir att ftirliinga livsliingden på densamma

§ 18 Mötet avslutas

Ordftirande tackade ftir visat intresse och avslutade mötet

Vid nrotokollet
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Elisabet de Souza
sekreterare ftir fusmötet
Justeras
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Marita Westling

or\-'orbjörn Ketlisen

