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Dag och plats:
Dag 2013-08-20 kl. 19.00
Plats: Storsjöstrand, Horla

5 1Mötets öppnande
Bernt Hägerlöf hälsade välkomna och gav först en kort resumd över arbetsgruppens
aktiviteterfrån kommunens informationsmöte ifebruari 201-3 till dags dato. Därefter
förklarades mötet öppnat.

5 2 Val av ordf. för stämman
Till ordförande valdes Bernt Hägerlöf.

5 3 Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare valdes Jan-Ove Ritsby.

5 4 Val avtvå justeringsmän för stämman
Tilljusteringsmän, att tillsammans med ordförande justera protokollet, valdes Sven-Olof
Karlsson och Per Gustavsson.

5 5 Godkännande av dagordning
Stämman godkände den på hemsidan publicerade dagordningen efter en mindre justering så
att punkten 'Beslut om medlemsavgift för året 2Ot3...'flyttades fram och togs efter punkt "l-4
Val av valberedning... ".
5 5 lnformation och genomgång av stadgar, anslutningsavtal och

marknadsundersökning som arbetsgruppen tagit fram
Ordförande gjorde en genomgång av arbetsgruppens förslag till stadgar och anslutningsavtal
samt redovisade en gjord marknadsundersökning.
Stadgar: Efter samtal, frågor och svar förelåg inga förslag till ändringar av arbetsgruppens
förslag till stadgar.

5 7 Beslut

att mötet godkänner stadgarna

De föreslagna stadgarna godkändes i sin helhet av stämman.

$ 8 Mötet beslutar bilda föreningen enligt stadgarna
Mötet beslutade att bilda den ekonomiska föreningen enligt de godkända stadgarna.
Styrelsen beviljades fullmakt att föreslå nytt företagsnamn om det föreslagna företagsnamnet
inte kan godkännas av Bolagsverket. Beslutades att styrelsen isamband med registreringen av
föreningen ges rätt att göra de redaktionella ändringar istadgarna som kan behövas.
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5 9 Antagning av medlemmar och upprättande av medlemsförteckning
Mötet ajournerades för fikapaus med medlemsteckning och upprättande av
medlemsförteckning.

I

10 Fastställande av röstlängd enl. medlemsförteckningen

Stämman fastställde röstlängden enligt den upprättade medlemsfofteckningen med 79
medlemmar.

5 11 Val av föreningsordförande t o m nästa ordinarie föreningsstämma
Ti I I fti rening so rdforande valdes B ernt Hägerlö f.

5 12 Val av övriga i styrelsen och ersättare t o m nästa ordinarie

föreningsstämma
Till övriga ordinarie styrelseledamöter valdes Sven-Olof Karlsson, Per Gustavsson, Egon
Gårdeson och Jan-Ove Ritsby. Till styrelsesuppleanter valdes Tim Karlsson och Svante Nilsson.

5 13 Val av revisorer med ersättare

t o m nästa ordinarie föreningsstämma

Till revisorer valdes Magnus Claesson och Anders Rydsmo. Som ersättare valdes Monica Staaf.

$ 14 Val av valberedning och sammankallande I beredningen

t o m nästa

ordinarie föreningsstämma
Tillvalberedningens sammankallande valdes Hans Quint. Till övriga ledamöter
valberedningen valdes Hans Rydetorp och Åke Carlson.

i

5 15 Beslut om rnedlemsavgift för år 2OL3
Stämman beslutade att årsavgiften för 2013 skallvara l-00 kr

916 övriga frågor
lnga övriga frågor förelåg

5 17 Stämmans avslutning
Mötet tackade arbetsgruppen för väl genomförda insatser. Ordförande påminde om att den
egna kostnaden är helt relaterad till antal medlemmar så tala positivt om föreningen med
grannar, vänner och bekanta. Då inget övrigt fanns att behandla tackade ordförande för
mötets genomförande och avslutade stämman.
Protokolljustering
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