Protokol!
Baltora Vdgfiirenings ordinarie FiireningsstHmma
2422-05-47
Foreningshuset Spil lersboda

1. Stflmmans

tippnande.

Stiirnman oppnades av fdreningens ordftirande Claes Nygren

2,

Val av ordftirande och sekreterare fiir st6mman.
Peter Stackelberg valdes som ordforande
sekreterare.

3.

ftir st[mman och Klas Nyl6n som

Val av fvfl justerare
Valdes Jessy Linde och Mille Pettersson.

4.

Faststiillande av dagordning och riistliingd
Utsiint ft)rslag till dagordning godkiindes och faststzilldes. Uppriittad niirvarolista med
34 ndwaratde medlemmar godkindes som r<istliingd.

5. Arsstiimmans

stadgeenliga utlysande.

Stirnrnan konstaterade och godkiinde att kallelse

till

&rsstiimman skett enligt

stadgarna.

6.

Styrelsens och revisorerna treriittelse.
Friredrogs styrelsens Srsredovisning och revisorernas beriittelse och lades
handiingarna.

7.

till

Ansvarsfrihet ftir styrelsen.
Sttimman beslutade bevilja styrelsens ledamriter ansvarsfrihet for verksamhetsflret
2021.

8.

Frarnstiillningar

frin

styrelsen.

Inga framstiillningar fanns att behandla.

.K)

9.

Inkomna motioner
Motion.frrtn h{arianne Bolzmer otn trtplctcering av vriggupp vid korsningen }{orntans
t'cig oc l r

Bi

Arnv i ktv

etgt' n.

Etter fdredragning och diskussion beslutade stzimman uttala att det ligger i styreisens
lopande forvaltningsuppdrag att bedoma och besluta om var farthinder ska placeras ut.
Hiinsyn tas till sfrvtil trafik som de boendes siikerhet.
Stiimman beslutade avslA motionen.

10.

Allmiin information frin sfyrelsen.
Fanns inget att behandla

11. Telefon och reseersf;ttning

Stiimman

be

till

sty-relsen.

siutade om oforiindrade erseittningar

12. Telefon och reseersEittning

till revisorer.

Sttiinman i;e slutade om oforZindrade
13. Telefon och reseersfrttning

"

ers zittn irt gar .

tili valberedning.

St[mman beslutade om oforindrade ersdttningar.

1{. Faststflllande ar- budget.
Stdmman beslutade fastst[lla framlagt forslag

till

budget"

15. Faststflllande av &rsavgift.

Sttimman beslutade att &rsavgiften for 2022 skayara | 150 kr.
16. Debiteringsliingd fnarnlagd pfi stiimman, innehillande varje rnedlems flrsavgift,
totalsumma fiir samtEiga medlemmars irsavgifter samt filrfallodag angiven.

Konstaterades att dei:iteringsl[ngd iagts fi am.
17. Val av st-vrelse och valberedning.

Agneta Agerberg vaides som ordtbrande med mandattid pil2 iu.
Jan Fredriksson omvaldes som ledamot med

mandattidpil2 tx.

Klas Nyldn omvaldes sor:lr suppleant p6

1 6r.

Stefan Ostgren omvaldes som suppleant

pi I ir

Hans Pettersson och Benny Nilsson omvaldes som valberedning.

6t

18. Ovriga

frigor.

Inget att behandla

19. Stiimmans avslutande.
Strimmans orrlfor:ande Peter Stackelberg tackade alla detrtagande for visat intresse och
forklarade stAmnlan for avslutad.
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