Protokoll fört vid ordinarie årsstämma
Gamlingbo på Tynningö ekonomisk förening
söndagen den 29 maj 2016 på bygdegården.
1.

Lars Röckert öppnar stämman och hälsar välkommen.

2.

Till ordförande för stämman väljs Lars Röckert och till sekreterare Annika
Åberg.

3.

Närvaroförteckning tillika röstlängd godkänns, 13 röstberättigade samt 1
fullmakt.

4.

Tomas Elm och Nina Sundvall väljs till protokolljusterare.

5.

Frågan om stämman utlyst i behörig ordning besvaras med ja.

6.

Dagordningen fastställs.

7.

Styrelsens årsredovisning godkänns av stämman.

8.

Svante Nordell läser upp revisionsberättelsen.

9.

Stämman fastställer resultat och balansräkning.

10.

Beslut att årets resultat 3 355 kr överförs i ny räkning.

11.

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015

12.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 godkänns av stämman.

13.

Inga motioner har inkommit.

14.

Stämman beslutar att inga arvoden till styrelse eller revisorer ska utgå.

15.

Stämman fastställer 2016 års medlemsavgift till 200 kr per medlem

16.

Stämman beslutar att ingen köavgift tas ut 2016.

17.

Budgeten för 2016 godkänns av stämman.

18.

Val:
Till ordförande på 2 år väljs Lars Röckert.
Till ordinarie ledamöter på 2 år väljs Annika Åberg och Michelle Thöming.
Till revisor väljs Svante Nordell.
Ingen revisorssuppleant väljs.
Ingen valberedning utses detta år.

19.

Styrelsen redovisar den genomgång av alternativa tomter för Gamlingbo som vi
varit runt och tittat på. Vi har gjort en preliminär rangordning, inte utifrån
bästa läge utan utifrån en samlad bedömning av läge och möjligheter att få
bygga. Sammanställningen skickas ut per mail till medlemmarna efter
årsmötet. Vi fick förslag på ytterligare en tomt. Medlemmarna uppmanas att
själva besöka platserna och komma med synpunkter och ev nya förslag före
midsommar. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet och gå vidare med
lämpliga, möjliga tomter i kontakter med Vaxholms kommun. Michelle
redogjorde för förutsättningarna om vi skulle köpa en tomt och låna pengar
till det. Kontantinsatsen är då 50% och räntan högre än för ”vanligt” lån.

20.

Inga övriga frågor tas upp.

21.

Stämman avslutas.
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