
Datum: 2OIO-O2-25

Plats: Dagiset Bergums Framtid, Olofstorp
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Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av Erik Bick.

Godkännande av dagordning

Stö m ma n god kii n de d agord ni n g e n.

Godkännande om kallelsen till mötet skett på laga sätt

Sttimman godkönde kollelsen och att den skett på laga scitt.

Val av mötesordförande

Stömman valde Erik Bick till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Stömman volde Anders Båth till mötessekreterare.

Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare

Stömmon valde Stefan Borg och Christer Eriksson.

U ppläsning verksa mhetsberättelse

Valdes av stiimmon att inte ltisas upp då den delats ut till alla deltagare.

Uppläsning ekonomisk berättelse

Stefon Borg informerade om ekonomin under 2009.

U ppläsning av revisionsberättelsen

Erik Bick löste upp revisionsberiittelsen tillhondahållen av Gert Artfors.

Beviljande om ansvarsfrihet för styrelsen

Stömman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Uppläsning av kommande verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget delades ut till alla deltagare och Erik Bick informerade.

Fastställande av verksamhetsplan och budget

Stömman godkönde verksamhetsplanen och budgeten för 2070.

Val av ordförande (2 år)

Stömman valde Erik Bick tillföreningens ordförande.

Val av styrelseledamot (2 pä 2 är)

Anders Båth och Anders Bergdahl valdes av stämmon till ledamöter.

Val av 2 suppleanter (1 år)

lohannes Jörgensen och Johon GIans valdes av stiimman till suppleanter.

Val av revisor och revisorsuppleant (1 år)

Strimman valde Gert Artfors som revisor. Nils-Harold Forssell valdes till revisorssuppleant.
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Val av valberedning, 2 personer

Stömman valde Christer Eriksson och Ronny Christiansson till volberedning.

lnkomna frågor och övrigt

Motion om rindring i stadgarna angående kallelse till årsmötet godköndes av stiimman enligt

följande:

Tidigare text från 970 i stadgarna:

"Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast 14 dagar före mötet genom att skicka ett
kollelsebrev eller e-post till varje medlem. Möteskallelse skall öven ske vio affischering på områdets

anslagstavla."

Ny text:

"styrelsen skall sammankalla föreningens möten senost 14 dogar före mötet genom att skicka e-post

till de medlemmar som uppgivit e-post adress. Möteskallelse skall dven ske vio affischering på

områd ets a nsla gstovla."

Resultatet av den enköt som skickats ut under 2009 redovisades av Anders Båth.

Mötets avslutande

Erik Bick förklarode mötet ovslutat.
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