Radöns samftillighetsfiirening
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Protokoll fört vid årsstämma 2014-06-08

Niirvarande medlemmar: Annika Hallin, Roland Skilberg, Sven Hjelm, Hans Nilsson, Lars
Hultnan, Kjell Eriksson, Lena Ängefiord, Inger Hellström, Rain Remmel, Ulla Martola, Ame
Norman, Viveka Karlsson, Maria-Theresia Berg, Hakan Pettersson, Lars-Åke Jonsson, Tony
Keamey, Ilse Johansson, Bengt Johansson, Ingela Andersson, Per Andersson, Ulf Brandt,
Kenneth Hägglund, Gunilla Hägglund, Gunilla Bergman, Anders Gelin, Anders Lööf.
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Val av ordftirande ftir stiimman.
BESLUT: Roland Skilberg
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Val av sekreterare ftir ståimman.
BESLUT: Annika Hallin
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Val av två justeringsmåin.
BESLUT: Tony Kearney, Hans Nilsson
Styrelsens och revisorernas berättelser.
Lastbrygga har byggts (Kjell Eriksson) vid stora bryggan.
Parkeringsytan och rampen iinnu ej fiirdigsfiillda. Se vidare $ 6 nedan.
Revisorerna överliimnar sin berättelse. Kassasaldot per 20 maj 2014'år
69 808,53 kr. Redovisade kostnader åir styrkta.
Inbetalningar utan avsåindare återigen problem, inte minst for
kassören. Revisorerna uppmanar alla medlemmar att ange avsåindare nåir de
betalar in medlemsavgiften.
Revisorema tillstyrker ansvarsfrihet ftir styrelsen.
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Ansvarsfrihet ftir styrelsen.
BESLUT: Stiimman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet.
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Framstälningar fran styrelsen/motioner fran medlemmarna.
Rampen vid bryggan: Rampen ligger felvåind och på lera men kan bli brukbar om
vi lägger på kross och duk. De som kan \f älpa till ska meila till Rolle. Efter
midsommar beståiller Rolle 20 tonkross.
Parkeringsplatsen vid bryggan: Vi har ffitt jordmassor, dikesrens, ftir utvidgning
av parkeringen. Vi borde också komma överens om hur vi ska parkera. Vem
skyltar?
Radöns skogsområde (allmiinningen): Skogen tu död och behöver rensas och
gallras. Holmens Bruk inte intresserade. Finns andra? Igelstaverken?
Inga motioner från medlemmama har inkommit.

Radöns samftillighetsftirening

Hemsidan bör aktiveras. För en kostnad på c:a I 300 kr/år kan vi fä en mer
professionell hemsida. Flera medlernmar erbjuder sig att hjälpa till.
BESLUT: Stiimman beslutar tillstyrka medel till en ny hemsida.
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Ersättning

till

styrelsen och revisorn.

BESLUT: Ingen ersättning utgar. Styrelsen bjuds dock vid vissa styrelsemöten
utanftir säsongstid på lornåimlig rtikmacka vid Eldtomta cafö.

8

$

Styrelsens ftirslag

till utgifts- och inkomststat

samt debiteringslåingd.
iordningsställande av ftrmp och parkeringsplats samt

Utgifter viintas fiir
ftir
hemsidan. Sqvrelsen bedömer att nuvarande medlemsavgift inte behöver åindras
ftir niirvarande
BESLUT: Oftiriindrad avgift, 500 kr/år. Sista inbetalningsdatum 3l januari.
Kassören skickar ut påminnelse 15 januari. Om det då efter sista
inbetalningsdag visar sig att medlem inte betalat får vi då ta stiillning
till om vi ska inftira något slag av sanltion.
Fortfarande kommer inbetalningar ftjr medlemsavgift utan avsåindarens
namn. Kassören uppmanar, liksom revisorerna ovan, medlem att ange
sitt namn vid inbetalnine och inte ftirorsaka onödist extraarbete ftir
kassören.
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Val av styrelse, styrelseordftirande och suppleanter.
Valberedningens forslag:
Ordftirande: Roland Skilberg: Omval.
Ledamöter: Annika Hallin, Björn Andrdn, Sven Hjelm: Omval.
Viveka Karlsson: Nyval
Suppleanter: Inger Hellström, Ingela Andersson: Omval.
BESLUT: Stiimman beslutar enligt valberedningens florslag.
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Val av revisor och revisorsuppleant
BESLUT: Revisorer: Bengt Johansson samt Ulf Brandt (suppl.).
BESLUT : Stiimman beslutar enligt valberedningens ftirslag.
Anders Lööi som arbetat som kassör i styrelsen, avgår. Vi tackar Anders ftir
ett gott arbete.
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Val av valberedning:
BESLUT: Ulla Martola (sammankallande): Omval
Ulf Eidebo: Omval.

Radons samfåitliglretsfiirening
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Inga övriga frågor'
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