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ÅRSSTÄ~A NORRDELLSVÄGARNASSFF-2
ONSDAGEN DEN 13 MARS 2013 , 18 00

PLATS: NORRBO SKOLA.

Närvarande.
Reinor Andersson, Bo Westrin, Gunnar Grenholm, Bölje Lönnberg, Göte Persson, Anders
Jovenfors, Mats Olsson, Bengt Eriksson, Lars Göran Bergsman, Lars Olsson, Per Ove Lindh,
Olle Olsson, Tycko Johansson och Uno Eriksson.

l Ordförande Reinor Andersson hälsade välkommen till stämman.
2 Till ordförande för stämman valdes Reinor Andersson.
3 Till sekreterare för stämman valdes Bo Westrin.

4 Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Bengt Eriksson och Mats Olsson
5 Dagordningen godkändes.
6 Kallelsen hade skett via annons i HT och via mail, där det även framgått hur handlingar,

debiteringslängd, m.m. funnits tillgängliga, godkändes av stämman.
7 Röstlängden fastställdes då anmälningar gjordes vid ankomst.
8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes och stämman,

beslutade lägga årets resultat till kassan. Verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning bilägges protokollet.

9 Revisionsberättelsen, som bilägges protokollet, upplästes och stämman beslutade bevilja
styrelse och kassaförvaltare ansvarsfrihet.

10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013 godkändes och bilägges protokollet.
11 Inga motioner hade inkommit till stämman.
12 Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2013 enligt

följande punkter:
a) Stämman beslutade om ersättningar till styrelse, förtroendevalda, kassör och väg fogde

till 70 000 kr.

b) Stämman beslutade fastställa minimiavgiften till 250 kr.
c) Stämman beslutade att minimiavgiften på 250 kr även skall gälla husvagnar och

liknande, som står uppställda längre tid (mer än tre veckor).
d) Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget och utdebitering för

2013.

13 Val av styrelseledamöter på två år gjordes på Reinor Andersson, Per-Ove Lindh, Lars
Göran Bergsman och Hans Eriksson.
Ett år kvar har Lars Olsson, Bo Westrin, Staffan Nilsson och Anders Jovenfors.

14 Till ordförande för ett år valdes Reinor Andersson.

15 Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Joakim Larsson och Jonas Eriksson.
16 Till revisorer på ett år valdes Uno Eriksson och Gunnar Grenholm.

Till revisorsuppleanter på ett år valdes Ann-Marie Eriksson och Göte Persson.
17 Till valberedningen för tre år valdes Nils-Erik Sjöberg, även sammankallande.

Leif Olsson har ett år kvar och Olle Olsson har två år kvar.
18 Stämman beslutade att ordförande och sekreterare var för sig har rätt att teckna firma,

föreningens bank, PG och andra inrättningar.
19 Förfallodatum för avgifter beslutades till den 31 maj 2013.
20 Övriga frågor
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a) Inga övriga frågor kom upp på mötet.
21 Äganderättsförändringar i föreningen meddelas till Bo Westrin.
22 Protokollet hålls tillgängligt hos resp. styrelseledamot, sekreteraren och på hems idan. De

som önskar få protokollet sig tillsänt meddela sekreteraren detta. Ordf. sänder ut
protokollet till styrelsen när det är justerat.

23 Stämman avslutades.

Vid protokollet

~~
Bo Westrin Justerat

Ordf.

Mats Olsson


