
Protokoil Årstämma Arkö Byalae Lördaeen 29 Juli 2017

Flats: Bvalaeets klubblokal

Närvarande: 30 st

$ 1. Ordforande Mikael Fast hälsade de näwarartde välkomna och förklarade stämman öppnad.

$ 2. Till ordforande for stämman valdes Mikael Fast.

$ 3. Till sekreterare for stämman valdes Joakim Nord.

$ 4. Fastställande av röstlängd skall göras vid behov.

$ 5. Till justeringsmän jämte ordforanden att justera dagens protokoll valdes Gunnar Fast.

$ 6. Stämmans utlysning gjordes forst i vinterbulletinen och därefter på anslagstavlorna på Arkö.
Stämman godkände att stämman utlysts i god tid.

$ 7. Redovisning for det gångna räkenskapsåret:

Fonderkonto: 10350,30 kr
Plusgirokonto 13471,91 kr
Sparkonto: 45,68 kr

Utgående balans: ng67,Sg l*

Ärets resultat: -3237 kr
Antalet betalande medlemmar under året har varit 57st.

$ 8. Revisionsberäffelsen upplästes och godkändes.

$ 9. På forslag från revisorn beviljades kassören och styrelsen ansvarsfrihet for det gänga

verksamhetsåret.

$10. Balansräkningen f?istställdes och årets vinst fors över till ny räkning.

$11. fusavgiften fastställdes att ligga kvar på 100kr och ingen inträdesavgifts skall tas ut.

$12. Till ordforande på 1 ar valdes Mikael Fast.

$13. Till sekreterare pä2är valdes Joakim Nord.

$ 1 4. Till styrelseledamöter pä 2ärvaldes:

1. Mikael Fall

2. Ann-Lousie Lambot

3. Eva Wahren

4. Johnny Fälmars



$ 15. Till stugfogde pä Iär valdes Lars l{-r:arrtz

$16. Till revisor på I år valdes Per Westerholm och till revisorssuppleant Larslkatz.

$ 17. Till valberedning valdes Rosita Westerholm(sammankallande) och Helene Nord.

$18. Föreningens firma tecknas av ordforanden Mikael Fast och kassören Karin Selldin var for sig.

$19. Stämman beslutade att vinterbulletinen endast skickas ut via mail.
De som inte har mail far fortfarande per post vi befogar även inbetalningsavi framöver.

$20. vit och gul vandringsled rojes av Lambot och westerberg

$21. Vid $zrhjulningsanvändning skall hänsyn och forsiktighet visas då buskörning har forekommit.

$22.Farleds möte hålls söndag v.31 i Arkösund.

$23. Då inga ytterligare frågor fanns att diskutera tackade ordforanden for visat intresse och forklarade
stämman avslutat.
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