Protokoii Arsmote 29 april 2017 Galtens samfallighetsforening, Staudd.
Narvarande: Bengt Andersson, Peter AInestig, Harry och Anita Bjorkroth, Marika Brakander,
L-G Carlsson, H-E Carlsson, Ulf Dragovski, Martin Gunnarsson, Hakan Gustafsson,
Lars och Monica Hamnrtariund, Ulf och Ingegerd Hedman, Ronny Henriksson, Peter Jansson,
Tommie Jonsson, Susanne Karlsson, Mona Kjellgren, Magnus Kallander, Raija Lindbom, Zlatomir
Milic, Anita Ruud, Nicholas Ryderas, Mari Wallen.
§ 1. Ordf. Lars Hammarlund halsar medlemmarna valkomna och forklarar motet oppnat.
§ 2. Medlemmarna beslutade att kallelsen till irsmotet har skett pa behorigt salt.
§ 3. Lista over narvarande medlemmar upprattades.
§ 4. Till ordforande for motet valdes Lars Hammarlund och till sekreterare valdes Anita Bjorkroth.
§ 5. Till justerare av protokollet valdes Hakan Gustafsson och Tommie Jonsson.
§ 6. Verksamhetsberattelsen redovisades och motesdeltagarna beslot attgodkanna den.
§ 7. Resultatrakningen redovisades av kassoren, som godkandes av motesdeltagarna.
§ 8. Balansrakningen redovisades och motesdeltagarna beslot att godkanna den.
§ 9. Revisionsberattelsen lastes upp och godkandes.
§ 10. Motesdeltagarna beslot att beviija styrelsen ansvarsfrihet for det gangna rakenskapsaret.
§ 11. Motet beslot att uppkommen forlust overfors till Sr 2017.
§ 12. Faststallandet av utgifts och inkomststat for 2017 diskuterades, och pa motesdeltagarnas
forslag beslots att medlemsavgiften ska vara lika for alia fastigheter och att avgiften for 2017
hojs till 3000 kronor per ar.
§ 13. Beslots som tidigare att inga arvoden utbetalas.
§ 14. Peter Jansson redogjorde valberedningens forslag till styrelseledamoter och revisorer.
§ 15. Motesdeltagarna valde styrelseledamoter och revisorer enligt foljande:
Ordforande Magnus Kallander pa 2 ar
Sekreterare Nicholas Ryderas pa 2 ar
Ledamot Ronny Henriksson pa 2 ar
Suppieant Peter AInestig
pa 2 ar
Revisor Mari Wallen
pa 2 ar
Revisor Hakan Gustafsson
pa 1 ar
Revisor supp. Hans- Erik Carlsson pa 1 ar
§ 16. Till valberedning valdes Hans-Erik Carlsson sammankallande samt Peter Jansson och
Raija Lindbom.
§17. Styrelsens forslag pa forbattringsarbeten redovisades och godkandes.

§ 18. L-G Carlsson redogor for sin skrivelse om vad konsekvensen kan blir for foreningen i samband
med kommunalt vatten och aviopp, kommunen har uppmanat berorda foreningar att titta over
hur man vill att byggratterna for omradet ska se ut i framtiden.
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram forslag, som ska presenteras for medlemmarna.
§ 19. Fraga om medlem far lana / hyra ut batplats.
Det som galler ar att foreningen ager bryggan med batplatser, medlem har tillgang till en plats.
Batplats far inte lanas/hyras ut till personer utanfor foreningen, detta finns det ett beslut pa
sen manga ar tillbaka. Var och en ska ocksa halla rent pa sin plats fran sjovaxter.
Rishogen pa udden, det ar fritt fram att lagga hela aret. Ska eldas flera ganger om §ret.
§ 20. Efter genomfort mote tackar Lars Hammarlund for fortroendet och forklarar motet for avslutat.
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