
Protokol I ordina rie foreni ngsstii mma
Forshiillabygden fiber ekonomisk fcirening

2019-06-28 Forshiilla Bygdegird, Uddevalla

Kallade iir foreningens medlemmar.

$ 1 Motet oppnades av Jens Borgland.

$ 2 Till ordinarie frireningssttimma valdes Jens Borgland till ordfctrande och Katarina Hedman

till sekreterare.

$ 3 Fdreningsstiimman valde ntirvarolistan till rdstliingd.

$ 4 Foreningsstiimman valde Kurt Alfredsson och Kjell Eliasson till justerare tillika
rdstriiknare.

$ 5 Fdreningsstiimman ansig att kallelsen skett i vederborlig ordning.

$ 6 Foreningsstiimman faststiillde dagordningen.

$ 7 Foreningssttimman faststtillde Arsredovisningen och revisionsberiittelsen.

$ 8 F<ireningsstiimman faststiillde balans- och resultatriikningen for 2018. Fdreningsstiimman

faststiillde iiven disposition 2018 6rs vinst enligt den faststZillda balansr?ikningen.

$ 9 Fcireningsstiimman faststiillde ansvarsfrihet 6t styrelseledamotema.

$ 10 Valberedningen har gjort jiimforelser med andra fiberf<ireningar i kommunen som ger

arvode efter timl<in. Valberedningen beddmde att arvodet blir for hogt arvode med tanke

kommande arbetstimmar som Aterstir for styrelsen i 6r. Valberedningen foreslog arvode om

totalt 2.1 5 inkomstbasbelopp.

Fcireningsstiimman faststiillde arvode till styrelseledamciter, revisorer och valberedning till
2.75 inkomstbasbelopp inkl. arbetsgivaravgifter att fdrdela av styrelsen. Frir 2019 ar ett

inkomstbasbelopp 64 400 kr.

$ 1L Styrelsen fdreslir att niit- och serviceavgiften ska kvarsti oftiriindrad (120 kr per m&nad)

men Aterinfora medlemsavgift om 350 kr per fastighet och 6r frir att tiicka de <jkade arvodena.

Fdreningssttimman faststiillde att for 2019 ska medlemsavgiften vara 350 kr per fastighet och

6r samt den oft)rhndrade niit- och serviceavgiften 120 kr per minad.

$ L2 Foreningsstiimman valde Jens Borgland till foreningens ordft)rande.

$ 13 Fdreningsstiimman valde fciljande ledamoter:

Anders Wassblad, fyllnadsval 1 ir.
Patrik Magnusson, nyval 2 ir.
Ann-Britt Klemensso n, nyv al 2 br.

Rickard Granat, nyval2 itr.

Kvar pi 1 6r av sin 2-6rsperiod tir Kjell Eliasson och Fredrich Fjeld.



$ 14 Fdreningsstiimman valde till revisorer: Anette Segertoft Hermansson och Sture

Johansson. Till revisorssuppleant valdes Nils Mellin.

$ 15 Fdreningsstiimman valde Gunilla Jonsson, Katarina Hedman och Annika Andersson
Sundberg till valberedning. Gunilla Jonsson valdes till sammankallande.

$ 16 Inga civriga 2irenden.

$ 17 Mdtet avslutades.

Katarina Hedman, sekreterare

2*
Kurt Alfred Json, j usterare EliaIson, justerare


