Nannberga Hamns vegsamfellighetsfdrening

Protokoll Fiireningsstdmma 2022-06-18 PIats Dansbanan
1

Val av ordfdrande fair stemman
Annika Nor6n valdes som ordforande fdr stdmman och oppnade mdtet.

2

Val av sekreterare f6r stimman
Pia Adamsson valdes som sekreterare for stAmman

3

Val av justeringsmin
Kjell Engstrom och G6ran Jinghede tillika rdstrdknare.

4

Fdredragning av styrelsens och revisorernas berittelse
Ingema r Selberg liser styrelsens verksa mhetsberaftelse.
Lars Sallanto l6ser upp revisorernas berdttelse.

5

FrAgan om ansvarcfrihet fiir styrelsen.
Styrelsens beviljas ansvarsfrihet for det gSngna verKamhets8ret

6

Ev

framstSllningar frAn styrelsen eller motion frEn medlemmar.

Inga motioner har inkommit.
7

Ersettning till styrelsen och revisorer.
Ofortindrad ersaftning till styrelsen frSn fdregSende 3r 2 000 kr
Ofdrdndrad ersettning till revisorerna samma som fdregSende 3r.
Beslut: Godkdndes av stEmman.

8

Styrelsens f6rslag till utgifts- och inkomststatfdr 2022.
Ingemar redovisar utgifts- och inkomststat samt budget f6r 2022.
Hdjningen fdr avgiften som gjordes fdrra Sret ligger kvar ftir kommande
3r.
Ja till forslaget som godkdndes.

9.

Val av representanter istyrelsen som ska best8 av 3 ledam6ter
och 1 suppleant
Kent Str0mberg och Lena Hedstrom har ett 3r kvar av mandattiden.
1. Ola Flink valdes p3 2 3r (nWal) ledamot
2. Ingemar Selberg valdes p3 1 3r (nyval) suppleant
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