
§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen

Beslutades:
Fastställa resultatriikningen for 2018 utvisande ett överskou på kr 49 087 ' - -

samt balansrlikningen pJ, zotS-12-31 med en omslutning på kr 453 989' (Bilaga 5)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades:
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fi)r räkenskapsåret 2018. (efter begärd votering noterades 4

nej rö ster bland stiimmodel tagama)

§11 Behandling av inlämnade motioner
Fem motioner har inkommit vilka hade sänts med post till föreningsmedlemmarna och även

lästes upp på årsmÖtet (Bilaga 6).

Motion nr 1 gällde florslag på årsavgiften, upphäva förskottsbetalning' Motionen ftiredrogs av

ftirslagsstältur", t-u* ÖU.ig o.f, beiarades av foreningens kassör, Margareta Weinesjö'

st()mman beslat i enlighet med styrelsens avslagsyrkande.
Motion nr 2 gällde lfrstiftning", copn. Motånen föredrogs av forslags-ställaren Cecilia

Sjöblom och besvarudä, u, viä ordforande Margareta Winell. Stamman beslöt i enlighet med

s tyr el s ens av s I agsYr kande.
I\iotion nr 3 gafläe underhåll av vägar inom det arrenderade området' Motionen foredrogs av

forslagsställaren cecilia Sjöblom oJh b"rr*ades av ordforande Irene Klee. Sttimman beslat i
enlighet me d styrel s ens av sl agsyrkande'
Moiion 4 galde kommentart nt pa foreningens hemsida. Motionen föredrogs av

förslagsstäil*"n c."itia Sjöblom och besvaiades av ordförande Irene Klee. strimman beslat i
enlightet me d styrel s ens av sl agsyrkande'
Motion 5 gällde grfirsdrag.riiginom kolonilott rc 91. Motionen foredrogs av forslagsställaren

Cecilia Siöblom och besvtadäs av ordforande Irene Klee. Stcimman beslOt i enlighet med

s tyr el s e ns av s I agsYr kande.

§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda sfyrelseledamöter, revisorero

äch suppleanter samt övriga fiirtroendevalda

Beslutades:
Att behål|a arvodena på kr 70.000:- exklusive sociala avgifter'

§13 Framläggande av budgetfiirslag och fastställande av avgifter samt dag då dessa

senast ska vara betalda

Beslutades:
Att godkänna foreslagen budget 2019 (Bilaga 7)

Att årsavgiften for 202Lblir kr 3.200:-'

I samband med beslutet om årsavgiften frågade cecilia sjöblom om tomt nr 86 betalar till

i... 0r


