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PROTOKOLL fort vid årsmöte ftir Rämma Fäbodlag

TID:
PLATS:
Nrinvanaxon:

§1 Öppnande av års-

§2 Val av mötes-
funktionärer

§7 Kassaberättelse

§8 Revisorernas
berättelse

§9 Fråga om ansvars-
frihet fiir styrelsen

§10 Yal av ledamöter
och suppleanter i
styrelsen

2018 06 24,1<t 11.00 - 12.00
I)ansladan i Rämma fiibodar
Se särskild närvarolista

Ordft)rande i Rtimma Fiibodlag, Håkan Estenberg, hälsade alla

§3

§4

m ötesfiirhandlin garna välkomna och forklarade mötet öppnat

VaI av justeringsman

Fråga om mötet är
stadgeenligt utlyst

Fastställande av
dagordningen

Styrelsens verksam-
hetsberättelse

a. till ordfiirande valdes Torbiöm Kettisen
b. till sekreterare valdes Elisabet de Souza

Mötet valde Eva Johansson till justerare

Fastslogs att mötet är stadgeenligt utlyst. Årsmötet
har annonserats i Annonskullan, på anslagstavlorna i Riimma och

på hemsidan och Facebook.

Dagordningen godkindes

Ordfiirande ftir mötet liiste upp verksamhetsberättelsen filr
Råimma fiibodlag och Minnesfonden.
Rapporten lades till handlingama

Ordftirande ftir mötet liiste upp kassaberättelsen. Den lades till
handlingarna

Revisionsberättelsen liistes upp av mötesordftirande

S§relsen bevilj ades ansvarsfrihet ft)r verksamhetsåret I .6.17 -

31.5.18 frr Råimma Fiibodlag och Fäbodlagets minnesfond

§s

§6

Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Håkan Estenberg
Elisabet de Souza
Margita Eriksson
Krister Dahlrot
Bengt Larsson

Anders Barke
Lars-Olof Lindgren
Eva Johansson

omval på två år
omval pätväåtr
omval pätväär
omval pätväår
nyval pätväär

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

(Kvarstår i styrelsen till årsmöte 2019 sedan tidigare val:
Harriet Sålder
Anna Dahlberg
Monica Leandersson)

En plats i styrelsen iir vakant

rÅx 4rtc/
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§ 11 Val till Festkommitt6: Jan Eriksson
Peter de Souza
Johan Johansson

§12 Val av revisorer
och revisors-
suppleant

§ I.3 VaI av valberedning

§14 Medlemsavgift

§15 Motioner

§16 Styrelsens fiirslag

§17 Övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

Annika Westling
Ewa Peterson
Åke Leandersson

omval pätväär
omval på två ar
omval pätväår

omval päettär
omval päettår
omval päettår

(Anders Barke och Alli Qvicker kvarstar nl20l9)

Revisor:
Revisor:
Suppleant:

Margareta Ltitz, Lisbeth Marcus och Göran Grubb omvaldes

Mötet beslutade enhälligt att höja medlemsavgiften till 100 kr

Inga motioner hade inkommit

Styrelsen ftireslår att ftirrådsladan sätts upp, en första
planeringstriiffblir lördag den 30 juni klockan 9

a/ Informerades om att R Dahlrot ska sätta upp ett nytt timrat
båthus vid Dansladan i stiillet ftir det gamla rivningsf?irdiga
b/Torbjöm Kettisen initierade en diskussion om fallfiirdiga
byggnader som kan bli briinsle till nästa Valborgsbrasa
clHåkanJönsson vill åstadkomma en arbetsgrupp for
diskussion om skötsel av giirdsgården genom R?imma.
Grundprincipen iir "Underhåll din egen gärdsgård! "

Ordftirande tackade fiir visat intresse och avslutade mötet

Vid orotokollet

€t,-LÅ Jo.AcrrL*-
Elisabet de Souza
sekreterare ft)r årsmötet ordftirande ftir årsmötet'W


