
\RSNIÖTESPROTOKOLL 
fiirt vid Fkehylandets . I . onitägarförening 13 augusti 201 

Arsmötets Öppllande 

)rdri51":311k.k.' 1.redrik 0Iu 	tIcdl t'.11komna och c", bpnad,_ trt-~tet. 

lastställande 	röstlängd 
•Pprop i IILHAWalldu rfledlinunar genomfölde , 	e k e n rw,lber;vituade 

per,onelpi nom !nklus!ke (.1et Hlitnaktet ,,otn hade Iniatnn.tt 

tga Pili 	ilit.et htiN 0 othst hchhrig ¶O3 oc h ordhing 
mobin 	 bh 	! buhol!:..2 IRI OLi oldll!ML 

4. 	al asordförande och sekreterare s id stämman samt Lya justeringsmän. 

A. 	al as mötesonlförandc 
beslutade i tt di r,d  red ri k Ot s.o n tH 1 nöte ■,Ordibrande 

13, 	al as mötessekreterare 
• rsmotet beslutade au dlitt Anki lioman - Nordm 1111 Inotessekretare, 

C. 	Val as justerare 
Arsmötet bes1utade att välja Anders Ilultberg oen 13jörn 1.,riesson till lusterare. 

Föredrag”ing as protokoll fran föregående ordinarie stlimma 
StAimman enades om att ingen genomgang a\ 1 . arsmötesprotokol1 var 
nöd‘iindigt. 

Styrelsens arsherättelse 
Frpdril, oi sson Ifi s te upp ursPertneHeu oeh usrlydli,ude att  deu kuri u  öler :d rt 
\ atten som \ i nu erhallit a\ kommunen inte kostat föreningen nagot extra i ar 
ellersom den tichgare inte karit korrekt. Niir den giordes för ea 3-4 år sedan sa 
betalade föreningen för denna. Arkitekten som nu ritad bryggförslaget har 
kostat förenhigen 1 800 kronor N\ a stxrelsen tar nu detta arbete idare oeh tar 

s tifili j 	Bengl 	;!ucultind 

iÅ' o , v1 ,: ■ b rvr irv.I. 	 tit p h. 4 



art ocks.a n ). \  e k e t diskusioncr l.rme hur in!orm...mon hur 
I 

10.1. raga ont Lostnadscrsättningar 

rekCil i ‘Ölesloc att iinin kostnadsersåttninwir tor st ■ relsemediewnvit 

illa 	
• 

rÖr kommande 	oeh sLunman ulades )111. detta 

1 1.1:astställandc a hudgct och beslut ont avgitter enligt punkt 5 aN stadgarna 
he .dfflad e j ut o odkä rml 	re Kem,tri 	Il h u wie l cl  jji ,..,annyr0 

,2ä1L,11tj Komm.,Inde 

17:\ 	ste rdsc för konunandc period 

,ilheredningen presClIte!ade sitt rt4sk 
. nudluark st re‘ 	' 

- 	Itrisnah 

Brus 
Roger t. arlsson 

.•\\ siamla  stx relsen sa sitter F.ars Centerstam och 	Bonian-ordin k\ ni 

Sorn suppleanter löreslogs 13jörn liekast,n ,,aint 1 kins1 Ijil nunget Stämman 
slodkande törskulet. 1=11 konstituerande ■ nöte ager rum den 2S 

re\ Isorer för eu ar valdes. 1.eir Berglund och Åke nerggren 
Stamman godkLinde lörslaget 

gående personerna styrelsen ir Irena Jonsson. Benut 1 agerlund. 1 lakan 
Jonson samt Fredrik Olsson och dessa iir nästa ars vaiberedning enligt tradition. 

13.Förslag viickta av stvrelsen 

- rörslag ang.. skogstillkerkning 
11.1 nytt lörslag kom styrelsens kiinnedom lbrst samma dag och det var stämman 
dverens om att 	enligt stadgarna inte kan ta beaktande pa detta arsmöte. 
Det diskuterades en hel del krin2 det törsla2 som stvrekell tagit tram 
skulle an\ iinda oss a Mellanskou. ffir au tiIia träd pa allmännMoar. Manoa 

kunde en oro kdr tt u_ut ornrade -skuHe !H•Jvas vid ett 	erterat. Nältra 
stälide sig fragande till hur märkningen gatt till. om  st ■ relsen har kunskap i 
vulka trad som här liii las. kn oro iiuiuis ocksa tö• hur detta kunde skada vara 
viigar och hur det kunde paverka fil hän ornradet. Det lanns också chskussioner 
kring rörsäkrinv.ens omfattning. Drslaget xar ett röNlaLt fran styrelsen som 

detta i uppdrag \ Id röregaende ars stänuna. Det \ art en sluten omröstning 
elter o m det at änskat iran en a‘ luedleinmarna. Resultatet hle en ne!. 1)e 

 IIj N A ■.11,5:1 	Hit.t.Ht 



i,nsian 	wienpro \ cr  

CtirHlina Okmw Ilade lämnat ntkftt om au det borde eoras alteliplö\ er det ii 

-,edan det gyudes. Omradet hat tU,te st punwar en del atg;inds inte 
mcl s.1 laii:2L. det linn dål hört t emehanat testit Littnet kostituden Ht 

t;lu 	attep dl e.t 	Stio Lioiior 	1Httrrtnii be;ititade 	tur eli p tim p 	t u o c i oc h 

	

;t ■ boruir x Ined den ..;00 ) 	hilInm 	 ;;1_, 	fln"Näll\ 	Den 

i Up1) ,..21ft ,11.1 	e tilldit Liet ‘,2e110111k)r, 

k-wslas2 u i u . sommanatten 

.)1HaLiet Hin I Ltn•irgilmineer kktes upp. De senaste ,Aren 	;11 - 11 :t1J; 
.1j\ 
	

har Pen0\ t n . tmitdu ett b e Hi e l k i b ut  

,onwitir\ utteii. 	t 	säkm upp en buriert tör dtt klinna klaia tranutda 
hä n d e ker  pe ett bra sätt. Det diskuterades om det inte kunde tas pengar Iran den 

)atplz!Hkitss,t soni litins iondelad men Pir sa stamman nej. Stämman enades om 

ett detun ut Wt vi ti en erWanilsa\ citt pa 500 kronot Der ansluten rastighet hr att 

h\ rtgtt uPp en buriert hr  sonunanattenkosmader som kan uppsta. 

15.Övriga fragor 
Idagrinns en batplatskö. tt\ 21ften ar 1 00 kronot per ar oeh Iragan kom upp 
hurtgida man lar tillbaks dessa pengar id en e‘.1 .örsätining. Stäntiman enades 

om att det beslut som tagits tidigare giiller och det innebär att inga pengar 

aterbetalas. 

Nya styrelsen fick 1 uppdrag att se om det under tidigare år inkommit pengar 
batplatskassan som inte skulle hronmärkts tir detta. 

Vi har mhj 	 het att bygua upp ett digP 't album med gitmla bilder iran 

omradets begynnelse och da saget personupp2iftsia, , Pn att nu lekande personer 
ff. I1t0OnIfier !Potrs urry vi her  dä r ffi r  

publicerade att inlörmera det ti 1 styrelsen senast den sista oktober 2011. 

16.Arsmiitets avslutande 
Ordlbrande Fredrik Oisson tackade ingående styreisemedlemmar Itr deras . jobb 

under aret soun ‘arii och ett tack till alla mediemmm -  för deras meu\ erkan och 

ap,n1hlet. 
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