
Protokoll fttrt vid årsmöte Freluga-Edstuga byalag II0220

nåirvarande: Ruth Lindberg, Stina Brickman, Iris Eriksson, Barbro Larsson, Gun Rehnvall,
Pia Jonsson, Peter Eriksson, Källbjörn Mickelsson, Peter Parneborg, Tomas
Olnils, Ulla-Britt Andersson, Karl-Ingvar Andersson, Äsa Svedberg, Stefan
Valfridsson, Viktoria KällaingeV, Sven-Erik Jonsson, Gunnar Olnils, Carina
Modig, Andreas Valfridsson, Catharina Berggren, Martin Berggren

l. fusmötet öppnades

2. Gunnar valdes till ordftirande

3. Carina valdes till sekreterare

4. Stina Brickman och Peter Eriksson valdes till justerare och rösträknare

5. Kallelse godkändes

6. Ändring av dagordning, Punkt 10 Beslut med anledning av revisorernas
rapport delas upp i 10a) Godkännandet av revisionsberättelse och
10b) Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet

7. Byalagets verksamhetsberättelse delades ut och Rut läste upp vävstugans
årsberättelse

8. Pia Jonsson redovisade muntligt resultatrapport och balansråikning.
Rapporten delades ut och godkändes av mötet

9. Pia Jonsson läste upp revisionsberättelsen for 2010.

I 0. a) Mötet godkänner revisionsberättelsen
b) Styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftir det gångna äret

1 l.Andreas Valfridsson valdes till byålderman

l2.Följande valdes till ledamöter: Stefan Valfridsson och Tomas Olnils fiir ett år
och Åsa Svedberg, Peter Eriksson och Patricia Hammarstedt for två år

l3.Ruth Lindberg och Erik Lindecranz valdes till suppleanter pä2 är.

l4.Pia Jonsson och Annica Thyren valdes till revisorer

1 5. Ronny Jonsson och Karl-Ingvar Andersson valdes till revisorssuppleanter



l6.Victoria Källänge och Gunnar Olnils valdes till valberedningen

17.Gunnar Olnils, Sven-Erik Jonsson, Tomas Olnils och Stina Brickman valdes till

fastighetskomittön

1 8. Styrelsen utser brandskyddskommitt6 efter hand

19.Övriga frågor:
Barbro Larsson tog upp frågan om ny postlåda. Mötet diskuterade frågan och

gav fastighetskomäiiten i uppdrag att märka postlådan med "Freluga 4485"

och "ej reklam"

Irene lyfte frågan om medlemsavgiftens storlek och mötet beslutade att behålla

nuvarande avgift pä250 krlhushåIl.

Karl-Ingvar Andersson utbringade ett tack till styrelsen från medlemmamai

byalaget!

2O.Mötet avslutades och det bjöds på kaffe med dopp

Vid protokollet
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Stina Brickman


