
 

 

GUSTAVSVIKS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING          PROTOKOLL  

                                                

Ordinarie årsmöte 

 

 

Tid 26 mars 2019 kl 20.15 

Plats Boo Folkets Hus, Orminge centrum 

 

§  1 Årsmötet förklarades öppnat. 

 

§  2 Det konstaterades att kallelse till årsmöte sänts ut i behörig ordning. 

 

§  3 Föredragningslistan fastställdes. 

 

§  4  Till ordförande för mötet valdes Claes Sjöblom och till sekreterare valdes Ulla Stark. 

                       

§  5 Mats Barv och Christofer Aiderfors utsågs att justera dagens protokoll samt att  

verkställa rösträkning. 

 

§  6 Redogjordes för verksamhetsberättelsen. 

 Årsmötet beslutade  

att        lägga verksamhetsberättelse med bokslut för år 2018  till handlingarna.     

 

§  7   Revisionsberättelsen föredrogs av Sven Georg Ericsson och lades till handlingarna. 

  

§  8 Årsmötet beslutade 

 att        enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

§  9  Kassören Marie Lindgren redogjorde för 2019 års budget.  

 

§ 10 Årsmötet beslutade  

 att        medlemsavgiften för 2020 blir 0 kronor för fastighetsägare i Gustavsvik och 100 kr 

                                  för externa.    
 

§ 11 Årsmötet beslutade 

att        arvode till styrelsen för år 2019 ska utgå med 0 kronor. 

                      att         arvodet till revisorerna för år 2019 skall utgå med 0 kronor.  
 

§ 12 Årsmötet beslutade  

 att         till styrelseledamöter för en period av två år välja Christophe Lovén (omval), 

              Marie Lindgren (omval), David Björk (nyval) och Jimmy Svederud (nyval). 

             

§ 13          Årsmötet beslutade 

                   att         till ordförande för en mandatperiod på ett år välja Göran Wellerstrand (nyval). 
 

§ 14 Årsmötet beslutade 

 att         till revisorer för en period av ett år välja 

              Lars Åke Algothson (nyval) och Johan Blomstedt (nyval) 

att         till ersättare välja Gunnar Furugård (nyval). 

 

 



 

 

§ 15 Ny ledare till simskolan sommaren 2019  anställs inom kort. 

 Idrotten blir troligen vilande även sommaren 2019. 

 

§ 16 Årsmötet utsåg Elisabet Henriksson till sammankallande i midsommarkommittén. 

  

§ 17 Årsmötet beslutade utse 

  Claes Sjöblom (omval) sammankallande och Roy Brands (nyval) till valberedning 

 för ett år.   
 

§ 18 Under övriga frågor ställdes frågan om finansieringen av föreningen i framtiden. 

                       

§ 19  Årsmötet avslutades. 

 

  

  

 Vid protokollet  Justerat 

 

 

 

 Ulla Stark   Claes Sjöblom 

 Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 Justerat 

 

 

 

                      

 Mats Barv   Christofer Aiderfors   


