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§ 1 Öppnande Mötet öppnades av föreningens ordförande Jan Aweson. 
 § 2 Mötesfunktionärer Till mötesfunktionärer valdes: 
 ordförande Jan Aweson 
 sekreterare Lennart Wasling 
 justeringsmän Peter Brugge och Hans Sjöholm. 
 § 3 Kallelse Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst. 
 § 4 Röstlängd ./. Röstlängd upprättades. 
 § 5 Föregående års 

förvaltning 
Ordföranden och andra styrelseledamöter redogjorde detaljerat för de arbeten 
som genomförts under året. 

Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs och godkändes. 
Stämman beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- 
året 2015. 
 § 6 Framställningar från  

styrelsen 
 – verksamhetsplan 2016 

Ordföranden informerade om kommande arbeten under 2016. Bland dessa 
kan nämnas att två sophus ska utrustas med belysning, en större vattenpump 
inköpas samt att alla ventiler för vatten och avlopp GPS-inmätas och 
markeras på en ny karta. Normalt återkommande underhållsarbete utförs 
löpande. Mer detaljerade uppgifter redovisas på föreningens webbsidor. 

 
 Stämman gav styrelsen mandat att arbeta med frågorna inom ramen för de 

kostnader som angivits i den utsända inkomst- och utgiftsstaten. 
 § 7 Ersättning till styrelse 

 och revisorer 
Stämman beslutade, att samma belopp som föregående år, 21 050 kronor, 
ställs till styrelsens förfogande för täckande av kostnader för resor och om-
kostnader för styrelseuppdrag. Fördelning sker efter beslut i styrelsen. 
 § 8 Utgifts- och 

 inkomststat; 
 Debiteringslängd 
 
 
 
 
 ./. 
 

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, med intäkter på  
860 205 kronor, fastställdes. Under perioden avsätts 100 000 kronor till 
Underhålls- och förnyelsefonden. 

För fastighet med andelstal 1 (ett) innebär det en kostnad på 6 600 kronor, 
varav 800 kronor för renhållning, för tiden 2016-07-01 – 2017-06-30. 
Betalning erlägges senast den 30 juni 2016. 

Debiteringslängd, med angivna andelstal och kostnadsfördelning, 
fastställdes. 
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§ 9 Val av styrelse  Till ledamöter i föreningens styrelse valdes: 

ordförande – Jan Aweson 1 år  (omval) 
 ord. ledamöter – Halvard Halvarsson 2 år (omval) 

– Mats Jonsson 2 år (omval) 
– Geir Arne Rødde 2 år (omval) 

 suppleanter – Inger Löf 1 år  (omval) 
– Stein Overvik 1 år  (omval) 
– Ståle Kvernrød 1 år  (omval). 

 (Thord Kristensson, Lennart Wasling och Johnny Öhgren valdes  
vid förra årets stämma för en mandatperiod om två år.) 

 § 10 Val av revisorer Till föreningens revisorer valdes: 
ordinarie – Arve Rosvold Alver 1 år (omval) 

  – Torbjörn Gundt 1 år (omval) 
 suppleant – Ingemar Bogren 1 år (omval). 
 § 11  Val av valnämnd Till föreningens valnämnd valdes: 

sammankallande – Bo Nordin  (omval) 
  – Tore Barlindhaug  (omval). 
 § 12  Övriga frågor 

  – arbetsdag/dugnad 
 

Ordföranden tackade för det arbete som lagts ned av medlemmar för att hålla 
en hög kvalitet på anläggningen. Han betonade här också den lyckade sats-
ningen på en frivillig arbetsdag/dugnad som genomförts med många del-
tagare. Denna återkommer till hösten. 

   – expertkunskap Ordföranden meddelade att han önskar få kontakt med medlemmar som har 
expertkunskap inom områden som kan gagna föreningens arbete. 
   – skidspår 

 
Flera mötesdeltagare uttryckte sin uppskattning över det arbete som lagts ned 
på skötsel av skidspåren. Stämman gav sitt bifall genom en applåd till dem 
som utfört arbetet. 
 § 13  Protokoll Stämmoprotokollet hålls tillgängligt hos ordföranden från den 1 juni 2016. 
En kopia utsändes till varje medlem. 
 § 14  Avslutning 

 
 
 

Stämman avslutades. 
 
 

 
Vid protokollet 
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