
 

 
 
 
Protokoll 

 
1: Val av ordförande för stämman, Calle Hallberg 
 
2: Val av sekreterare för stämman, Eva Schlyter 
 
3: Dagordningen godkändes 
 
4: Till justeringsmän valdes Maud Nordell och Lars Nordberg 
 
5: Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes  
 
6: Resultat och balansräkning godkändes 
 
7: Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes 
 
8: Ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 gavs enhälligt från  
    årsmötet 
 
9: Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna: 

- Förfrågan från grannföreningen Timmerdalen om att öppna upp för bil/räddningsfordon mellan 
våra områden avslogs enhälligt av årsmötet. 

 
10: Styrelsens förslag för utdebitering på 300 kr (samma som 2013) per andelstal för verksamhetsåret  
      2015-01-01 tom 2015-12-31 godkändes av årsmötet. (600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr  
      för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter, 27000 kr för varven)  
 
11: Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget 2014-01-01 t o m 2014-12-31 godkändes av  
      årsmötet. 
 
12: Val av styrelseledamöter för en tid av två år. 
 I tur att avgå  Lars Ellström och Johan Strömstedt  
 Både Lars och Johan valdes om på två år. 
    
13: Calle Hallberg omvaldes till styrelseordförande för föreningen kommande verksamhetsår 2014 
 
14: Val av styrelsesuppleanter för en tid av två år. 
 I tur att avgå  Ulf Nordberg. 
 Ulf omvaldes. 
 
15: Val av revisorer för en tid av två år 
 I tur att avgå  Amanda Ellström. 
 Loui Calmander valdes som ny revisor. 
 
16: Val av revisorsuppleant för en tid av två år 
 Vakant plats, invaldes Zenny Svensson 
 
17: Val av valberedning 
 Föregående år Lars Nordberg 
 Johan Nordberg och Lars Nordberg valdes för nästkommande verksamhetsår. 
 



 
 
18: Övriga frågor  

- Löknäsvägen och dikning. Årsmötet framförde synpunkter om dikningen och att vägen blivit 
för smal. Styrelsen har ett pågående projekt att förbättra framtida dikningar och informerade om 
olika alternativ. 

- Vägskylt ”Lämna företräde” från Hasselviksvägen mot Löknäsvägen ska bytas ut mot en 
varningskylt för korsning. 

- Snöpinnar ska bytas ut 
- Beläggning ska förbättras 
- Grusning ska genomföras 
- Allas ansvar att hålla rent 4 m höjd och 2 m sidled vid sina respektive tomter. 
- Kassören ser över möjligheten att öppna nytt konto med bättre ränta. 

 
19: Mötet avslutades. Datum för nästa årsstämma är lördagen innan midsommarhelgen 2015. 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------    ---------------------------------------------------  
Eva Schlyter, sekreterare                Calle Hallberg, ordförande 
 
 
 
Justeras av: 
 
 
 
--------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Maud Nordell              Lars Nordberg 
 

 

 

 

 


