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Revisionsberättelsen liistes upp av Tomas Idh. Bilaga 2.

srw.alby:ELEae

Beslutades att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen
§

8

till handlingarna.

Beslut omfaststfrllande av halansrökningen och resultatrökningen samt om disposition av
årets vinst eller fiirlust enligt den foststöllda balansrökningen.

Bilaga 1. Göran Holmberg preserferade balans- och resultatriikningen i en PP-presentation.
Resultatet for året blev 96 097 kr.

Summaegetkapitalochskulderslutade pä4957 4L2kr.Nettoomsättningenvar 1207 948kr.
Beslut: Balans- och resultatrZikningen godkiindes.
§

9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2018. Beslutet var enhälligt

§ l0 Beslut om medlemsavgift och andra avgdter.
Beslutade att medlemsavgiften skall vara ofiiriindrad 100 kr inkl. moms /år.
§ 11 Val av ordfiirande.

Omval av Göran Holmberg på ett år.
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter och eventaella styrelsesuppleanten Hdlften vdljs på ett år
och andra hölften på två år.
Omval av Lennart Olsson, Sigvard Nilsson, Daniel Samuelsson och Orvar Nordström, alla ftir
två fu.
Helena Holm, Olof Grundberg, Fredrik Selvdn och Catarina Alexandersson valdes 2018 fiir två
år (avgang på stiimma 2020).

Suppleant. Omval av Tom Jonsson.
§ 13 Val av revisorer och revisorssuppkant/er.

Omval av Birgitta Olofsson och Thomas Idh. Ingen suppleant.
§ 14 Val av valheredning,ldgst två och högstfempersoneq varav en skall vata sammankallanda

Omval av Pelle Holgersson (sammankallande), Gunilla Hedlund och Lars-Göran Eskilsson och
Kristina Anderson.
§ 15 Lögesrapport. Göran gick igenom läget framöver (PP-presentation).
Ledningsrätt har påbörjats ftir hela näteJ hos Lantmäteriet. Projektet i stort sett klart. Vissa återställningar av skadad mark kvarstår.
Inträdesavgiften
kr.

?ir

numera minst 27 700 kr
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nya medlemmar, varav medlemsinsats

l5

100

§ 16 Serviceavgift.

Full serviceavgift fiir aktiv anslutning beslutades till 100 krlman inH. moms och fiir vilande
anslufiring 50 krlmån, inkl. moms. Göran redovisade vad denna avgift anvåinds till.
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