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PROTOKOLL fört vid årsmöte för Rämma Fäbodlag 
 
TID:  2009 06 21, kl 11.00 – 12.00 
PLATS:  Dansladan i Rämma fäbodar 
NÄRVARANDE: Se speciell närvarolista 
 
 
 
 Mötets öppnande. Håkan Estenberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
   för öppnat. 
 
§1. Val av ordförande  Till ordförande för årsmötet valdes Torbjörn Kettisen och till 
 och sekreterare sekreterare utsågs Kerstin Albåge. 
 
§2. Val av justeringsman Mötet valde Per Eriksson till justeringsman. 
 
§3. Fråga om mötet är Kallelse har gått ut via mail och har annonserats på 
 stadgeenlig utlyst anslagstavlorna i Rämma. 
 
§4 Fastställande av  Dagordningen godkändes 
 dagordningen  
 
§5 Styrelsens verksam-  Håkan läste upp verksamhetsberättelsen. 
 hetsberättelse  
 
§6 Kassaberättelse  Göran läste upp och förklarade den ekonomiska redovisningen.  
 
§7 Revisorernas   Bertil Hedman gick igenom revisionsberättelsen. 
 berättelse  
 
§8 Fråga om ansvars-  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 
 frihet för styrelsen  
 
§9 Val av ledamöter Ordförande: Håkan Estenberg omvald på ett år  
 och suppleanter i  Kassör: Göran Grubb omvald på två år 
 styrelsen Sekreterare : Anita Jerlerud omvald på två år 
   Ledamot : Harriet Sålder omvald på två år 
   Ledamot : Kerstin Albåge vald på två år 
 
   Suppleant: Anders Barke omvald på ett år 
   Suppleant: Lars-Olof Lindgren omvald på ett år 
   Suppleant: Anna-Britta Grundin vald på ett år 
 
§10 Val av revisorer Revisor: Annika Westling omvald på ett år  
 och revisors-  Revisor: Bertil Hedman omvald på ett år 
 suppleant Suppleant: Åke Leandersson omvald på ett år 
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§11 Val av valberedning Valberedningen: Grete Dalroth omvald på ett år  
   Valberedningen: Ulla-Britt Lindwall omvald på ett år 
   Valberedningen: Stig Eriksson omvald på ett år 
 
 
 
 
 
§12 Frågan om  Mötet bestämde att medlemsavgiften för 2010 ska vara oförändrat 
 medlemsavgift 50 kr/ år. 
 
 
§13 Motioner  Motion angående föreningens namn, Rämma Fäbodlag, inlämnad  
   av Anders Barke, godkändes av mötet. 
 
§14 Styrelsens förslag  Gärdesgården  
   Styrelsen föreslog att vi ska ha som långsiktigt mål att ha en  
   gärdesgård utefter vägen på båda sidorna genom hela fäboden.  
   Mötet godkände detta och att styrelsen jobbar fram förslag på  
   hur vi ska nå dit. 
 
   Handikappanpassning av bad- o festplats 
   Styrelsen har arbetat fram ett förslag på åtgärder för att  
   handikappanpassa bad- o festplatsen. Detta innefattar framför allt
   ett handikappanpassat dass och en ramp in i dansladan. Mötet  
   godkände att styrelsen jobbar vidare med detta. 
    
 
§15 Övrigt  Val av festkommitté: 
 

  Anders Barke omvald på ett år 
  Marianne Andersson omvald på ett år 
  Ulla-Britt Lindwall omvald på ett år 
  Harriet Sålder omvald på ett år 
  Jan Eriksson omvald på ett år 
  Kerstin Grubb-Eriksson omvald på ett år 

 
   Plankor till stigen för tipspromenaden 
   Det finns sanka partier på stigen där det skulle underlätta om det  
   fanns brädor att gå på, och på vissa ställen behöver befintliga  
   plankorna bytas ut. Frågan hänvisades till styrelsen. 
 
   Soptunna vid badplatsen 
   En fråga ställdes om det kunde ställas upp en soptunna vid  
   badplatsen. Frågan hänvisades till styrelsen. 
 
   Fäbodgudstjänst 
   Det blir fäbodgudstjänst i Dansladan lördagen den 28 juni,  
   kl. 13.00. Fäbodlaget tar tacksamt emot bidrag i form av kaffe o  
   fikabröd. 
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 Mötet avslutas Ordföranden Håkan Estenberg tackade för visat intresse och av- 
   slutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet    
   
 
 
Kerstin Albåge   Torbjörn Kettisen 
Sekreterare för årsmötet   Ordförande för mötet  
  
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Per Eriksson 
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Deltagarlista vid årsmöte för Rämma Fäbodlag – 2009-06-21 
 
 
Lars-Gunnar Albåge 
Kjell Andersson 
Jan Eriksson 
Hans Wallin 
Kerstin Eriksdotter 
Birgitta Pettersson 
Christina Franzén 
Allan Pettersson 
Eva Johansson 
Lars-Erik Olsson 
Kerstin Grubb Eriksson 
Per Eriksson 
Stefan Bohman 
Ulla-Britt Lindwall 
Lisbeth Marcus 
Gunvor Grund 
Birgit Kettisen 
Johnny Dahlrot 
Rune Olausson 
Christer Edlund 
Bertil Hedman 
Anders Barke 
Elisabeth de Souza 
Leif Franzén 
Torvald Farebo 
Gunnar Jägberg 
Henny Farebo 
Leena Farebo 
Sture Heurlin 
Ragnhild Forsberg 
Göran Grubb 
Kerstin Albåge 
Christer Dahlrot 
Håkan Estenberg 
Torbjörn Kettisen 
 


	PROTOKOLL fört vid årsmöte för Rämma Fäbodlag
	TID:  2009 06 21, kl 11.00 – 12.00
	Vid protokollet
	Justeras
	Per Eriksson
	Deltagarlista vid årsmöte för Rämma Fäbodlag – 2009-06-21
	Lars-Gunnar Albåge

