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PROTOKOLL fort vid årsmöte fiir Rämma Fäbodlag

Mötet inleddes med en tyst minut for Martis Stig Eriksson

TID: 2A17 06 25, kl 11.00 - 12.00

PLATS: Dansladan i Rämma fiibodar
NÅRVARANDE: Se särskild närvarolista

§1 Öppnande av års- Ordförande i Rämma Fäbodlag, Håkan Estenberg, hälsade alla
mötesfiirhandlingarna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Val av mötes- a. till ordförande valdes Tor§örn Kettisen
funktionärer b. till sekreterare valdes Elisabet de Souza

§3 Yal av justeringsman Mötet valde Göran Grubb till justerare

§4 Fråga om mötet är Fastslogs att mötet är stadgeenligt utlyst. Årsmötet
stadgeenligt utlyst har annonserats i Amonskullan, på anslagstavlorna i Rämma och

på hemsidan och Facebook på webben

§5 Fastställande av Dagordningen godkändes

dagordningen

§6 Styrelsens verksam- Ordförande for rnötet läste upp verksamhetsberättelsen for
hetstrerättelse Rämma fiibodlag och Minnesfonden.

Rapporten lades till handlingarna

§7 Kassaberättelse Ordftirande ltir mötet läste upp kassaberättelsen. Den lades till
handlingama

§S Revisorernas Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordförande
berättelse

§9 Fråga om ansvars- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 1.6.16-
frihet fiir styrelsen 31 .5.17 för Rämma Fäbodlag och Fäbodlagets minnesfond

§t0 Val av ledamöter Ledamot: Harriet Sålder omval på två år

och suppleanter i Ledamot: Monica Leandersson nlval på två år

styrelsen Ledamot: Anna Dahlberg nyval 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 styrelsen till årsmöte 2018 sedan tidigare val:
Håkan E,stenberg

Krister Dahlrot
Kiell Andersson
Elisabet de Souza
Margita Eriksson
Madelene Persson)
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Styrelsen uppdras att konstituera sig vid sitt första sammanträde

omval pätväär
omval pättäår

§ 11 Val till Festkommitt6: Anders Barke
Alli Qvicker

(Jan Eriksson. Peter de Souza, Marita Westling. Johan Johanson kvarstår till 2018)

§12 Yal av revisorer
och revisors-
suppleant

§ 13 Yat av valberedning

§14 Medlemsavgift

§15 Motioner

§16 Styrelsens fiirslag

§17 Övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

Vid protokollet

Annika Westiing
Ewa Peterson
Åke Leandersson

omval påett år
omval på ett år
omval på ett år

Revisor:
Revisor:
Suppleant:

Margareta Liitz och Lisbeth Marcus omvaldes och Göran Grubb
ny,"aldes på ett år

Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift på 50 kr per år

En motion hade inkommit rörande en vedeldad bastu vid bad-

platsen. N{ötet beslutade att bordlägga ärendet for vidare utredning

St1'relsen presenterade förslag ti11 verksamhetsplan och budget för
nästa verksamhetsår för den nya styrelsen att besluta om

a/ Inge Mörk frågade om aila får lov attbada längs hela sjön.

Konstaterades att strandrätten gäller men att själva bryggorna är

privata b/ Håkan Estenberg berättade att man funnit en tjärdal på

det nya området vid Dansladan clMeddelades att alla som skrivit
om sin gård i Rämma lår ett laminerat underlägg med bild av sitt
hus, Lasse L fick sitt d/ infotmerades att Traltkverket inte
tillstyrker kosky'-ltar i Rämma ftibodar" det räcker med 4O-skyltar
anser de e/ Enades vi om att midsommarfirattdet i Rämma var en

stor succd med ca 300 deltagare flOrdftirande i f;ibodlaget tackade

Göran Grubb och Anna-Brita Grundin för deras insatser i styrelsen

och hälsade de nya styrelsemedlemmarna Anna Dahlberg och
Monica Leandersson välkomna

Ordforande tackade for visat intresse och avslutade mötet
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Elisabet de Souza
sekreterare lor årsmötet
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