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Protokoll fört vid årsmöte i Bred föreningsgård ek för,
25 mars 2011
Närvarande enl separat förteckning, 32 röstberättigade personer
1. Årsmötet öppnades av Christer Johansson som redovisade vad som
hänt i föreningen under 2010.
Ett stort tack riktat till alla som deltagit i det genomförda arbetet med
ny avloppsanläggning, jordvärmeanläggning, renovering av
lägenhet och Leaderprojektet, samt allt löpande arbete i föreningen.
2. Till ordförande vid årsmötet valdes Kenneth Flack
3. Till sekreterare vid årsmötet valdes Sigbritt Dahlberg
4. Röstlängden godkändes
5. Att justera årsmötets protokoll valdes Karin Faber och Marie
Johansson
6. Årsmötet ansågs utlyst i behörig ordning
7. Föreliggande dagordning fastställdes
8. Styrelsen årsredovisning, resultatrapport, balansrapport, presenterades
och godkändes
9. Verksamhetsplan och budget för 2011 presenterades och beslutades
10. Revisorerna avgav en revisionsrapport och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för 2010
11. Beslutades att arvode till styrelse och revisorer utgörs av fri mat inkl
dryck under föreningens pubkvällar.
12. Beslutade medlemsavgifter år 2011
a. delägarskap 200 kronor per år
b. aktivitesmedlemskap 30 kr per år
13. Beslutades att fyra ordinarie styrelseledamöter och en suppleant väljs
på två år, tre styrelseledamöter och en suppleant väljs på ett år.
Föreningens stadgar ändras enl följande Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter
samt två suppleanter.
50 % av föreningens styrelse väljs av
föreningsstämman på två år och 50 % väljs på ett år fram till slutet av
det årets ordinarie föreningsstämma.
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14. Val av styrelse
Ledamöter på två år, ordinarie
Christer Johansson omval
Bengt Forsling
omval
Niklas Löthegård
omval
Börje Öhrling
omval
Suppleant på två år
Elisabeth Carlsson nyval
Ledamöter på ett år, ordinarie
Per Nilsson
omval
Sigbritt Dahlberg
omval
Adrienne Sörbom
nyval
Suppleant på ett år
Annsofi Jonsson
nyval
15. Till revisorer valdes Ari Turkulainen och Lars Olsson, omval
16. Till valberedning valdes Anders Barth sammankallande,
Lena Nilsson, Karin Faber
17. Avgående ledamot i styrelsen, Karin Faber, avtackades med
blommor.
18. Mötet avslutades och samvaron fortsatte därefter i Bredgårdens pub
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