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Östra Tynningö

S

amftillighetsforening

Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid Östra'fynningö Samftillighetstörenings årsstämma den
Bygdegården, Tynningö

19 jr-rni

2022, vid

Stämman öppnas av ordforande Per Vallbo.

§1

§

2

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd.
Röstlängden tastställs tlll22 närvarande medlemmar och 3 fullmakter. dvs. totalt
25 röstberättigade.

Val av ordfiirande för stämman: Åke Söderlind

§3

Val av sekreterare för stämman: Brittmari Engellau

§4

Val av två justeringsmän: Bengt Lidforss, Lennart Wikström

§5

Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
Stadgeenligt skall kallelsen utgå senast fura veckor före stämman.
Bengt T-idforss anmärker att harr inte fick kallelsen fhrrän en rracl-o fi{re
stämman och först efter att han själv efterfrågat den.
Övriga stämmodeltagare har på förfrågan fatt kallelsen i rätt tid och på rätt sätt.
Det är stämmans mening att stämman blivit behörigen utlyst.

§6

Per Vallbo ftiredrar verksamhetsberättelsen, och den ekonomiska berättelsen.

Stimman godkiinner berättelserna.
§7

Stephan Engman, som

ordinarie revisor, har ftirfall, och har överlåtmnat
kassören, Kaj Strandberg, som emellertid akut har lagts

åir

revisionsberättelsen till
in på sjukhus. Lena Olofsson, revisorssuppleant, instäler sig diirfiir och
överliimnar en av henne undertecknad revisionsberättelse- Hon nödgas diirefter
lämna stämman, varör ordfiiranden ftiredrar revisionsberättelsen. Stiimman
beslutar lägga den

till handlingarna.

§8

Stiimman bevilj ar enhälli gt styrelsen ansvars frihet.

§e

Styrelsens proposition.
Styrelsens fiirslag till stadg«indringar gås igenom i enlighet med utsänt material.
Ståimman godkiinner enfuilligt s§relsens ftrslag till stadgeiindringar och
stadgarna i deras helhet i det av styrelsen infiir årsstiimman utsiinda {tirslaget.
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§10

Motion insänd av Per Olof Kjellberg rörande fordonstrafik till idrottsplatsen
GP).

Traf,ken har med åren ökat och motioniiren fiirslår en s§lt aere vid
Tynningövägen dåir Kvamtiippevåigen börjar med lydelsen "motorfordonskafik
ftirbjuden till idrottsplatsen". Motioniiren vill också att P-ftirbudss§ltar sätts
upp vid IP samt att undantag görs for en plats for funktioniir vid IP.
Per Vallbo redogör

ftir styrelsens ythande över motionen, vari styrelsen avstår
fran att tillstyrka eller avstyrka motionen- Per Vallbo tillägger att

vägsamftilligheten inte råder över marken vid IP och alltså inte har behörighet
att sätta upp s§ltar där eller bestiimma över markens anvåindning.
Sten Rydberg och Eivor Björkman yrkar bifall

till motionen.

Omröstning sker fiirst med acklamation. Ordforanden kan inte avgöra om
majoriteten är for eller mot motionen.
Omröstning sker därefter genom handuppräckning med utdelade röstsedlar.
Det konstateras att 13 röster stöder bifall till motionen och att stämman således
beslutat bifalla motionärens förslag.
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§11

Fråga om ersättning

fiir styrelse och revisorer.

För det kommande året avgiftsbefrielse ftir styrelse samt stvrelsesuppleant samt
revisor och revisorssuppleant.
§12

Per Vallbo gar igenom styrelsens frirslag

till verksamhetsplan, utgift- och

inkomststat samt debi teringslängd.
Stämrnan bifäller enhälligt förslagen.

§13

Val av ordfiirande på ett år, per Vallbo

§14

Val av sekreterare päettår, Kjell Olsson

§

15

Val av kassör på ett är,Kaj Strandberg

§16

Val av ordinarie styrelsemedlemmar på ett år, Peder Friberg samt Mia
Vinnhav.
Val av suppleant på ett år, Per Nordgren.

§17

Val av revisor på ett år, Lena Fljrirne.
Yal av revisorssuppleant på ett är,Lenaolofsson.

§18

Val av valberedning.
Åke S<iderlind (sammankallande) och
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Bengt Lidforss.
§1e

Stämmoprotokollets offentliggörande.
Protokollet finns tillgängligt hos ordftiranden. Per Vallbo, på Kvarntäppan. inom
två veckor.

Därefter skickas det ut via post eller e-post.

§20

Övriga frågor
Bengt Lidforss anmäler sig som frivillig att administrera föreningens hemsida.

Yvonne Östrnan undrar över vad som skall se med återstilllande av
Säteribacken 2-12. Per Vallbo berättar att Anders Holmgren, som har haft stora
ombyggnadsaöeten, har lovat att återståilla vägen så snart han åir klar, och att
detta skall håinda under sofllmaren 2A22.
§21

Mötet avslutas
Som ovan

Engellau

lind

Justeras

Lifldforsg

w

Lennart Wikström

