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1. M<itets oppnande av Christer Bystrrim.

Christer Bystrom valdes till irsmotets ordforande.

Mathias Andreasson valdes till irsmcitets sekreterare.

Linn Str<imberg Lundgren och Katarina Hamilton valdes till att justera m<itets protokoll
till sammans med ordftirande, s amt att v ara r<istrdknare.

Arsm<itet godk?inde dagordningen

Niirvaroregistrering skedde vid motet och rdstliingden faststiilldes, inga fullmakter hade

skickats in.

Arsmcitet godkiinde att kallelsen till m<itet behririgen hade skett.

Styrelsens redogjorde frjr verksamhetsberiittelse samt irsredovisning.

Folj ande mindre korrigeringar i utskickad verksamhetsberiittelse beh<iver g<iras :

o Ralf Molin var suppleant, inte Joakim Lidholm.

. Ny beliiggning har dven gjorts pi Fjiirdviigen.

o Dikning har inte skett iin men kommer ske inom ndrmsta veckorna.

o Det iterstir ca. 180 lampor som fortfarande behover bytas till LED.

o Alla fastigheter frdn Algbacken dr inte nya, det kommer fr6n ny foniittning.

En fiireningsmedlem frigade hur nya fastighetsiigare informeras vid inflytt. Styrelsen

informerade att tyvarr si finns det brister i denna rutin di kommunen har ftiriindrat sitt

arbetssiitt och kan diirfor inte kontinuerligt informera foreningen om nya inflytningar.
Styrelsen tog pi sig uppgiften att skapa en ny rutin fiir detta.

Styrelsen la fram forslaget att till niista irsm<ite komma med ett fiirslag pi reviderad

stadga. Nuvarande stadga iir inte liingre tidsenlig och vissa skrivelser skulle beh<iva

anpassas till ridande omstiindigheter. Arsstiimman godkiinde detta.

Revisor Bjorn Laurin beromde bokfiiringen och bokslutet. Han anmiirkte pi att diir
ibland hade skett en viss eftersliipning pi fakturor, en ging hade en faktura skickats till
inkasso och att Skattekontot vid ett tillfiille stett pe minus och diirmed samlat pi sig en
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fiirseningsavgift. Styrelsen ftirklarade att diir hade varit en del administrativt strul under

en tid d6 all bokfriring och dokumentation digitaliserades.

10. fusmotet gav styrelsen ansvarsfrihet.

I l. En inkommen motion gtillande ny belysning vid Grisslingeviigen 34 hade inkommit.
Motionen bifalles, ny belysning ska bestiillas.

12. Ersiittning till kommande styrelse och revisorer beslutades till attvaruoftirtindrad
kommande iret.

' Arsmcitet gav styrelsen uppgiften att se river ifall kompensationen fortfarande anses

vara tillrricklig eftersom den har legat still under viildigt minga ir.

o Kompensationen ftir revisorn pA 3000 sek behover inte ses river till niista flrsmrite.

13. Styrelsen lade fram verksamhets- och budgetforslag samt debiteringsliingd fiir
kommande 6r. Som underlag for medlemsavgifterna presenterades debet liingden som

summerade 746,8 andelar. Arsmritet antog denna med tilliigget att skyltar skulle fii en

extra tiversikt detta 6r, samt att budgetiren har skrivits fel pi ett stllle i budgetforslaget.

14. fusmotet antog utgifts- och inkomstat ftir verksamhetsiret 20201202I och

debiteringsliingd samt f-rirfallodag 30/8 for medlemsavgift p6 3000 sek/andel.

15. Faststdllande av underlag (ref. andelstal) f<ir "byggavgift" (enl. g 48 a AL) fastiilldes att

den skall sti of<irdndrad. Styrelsen fick uppdraget att se <iver avgiften i samband med

uppdateringarna av stadgan.

16. fusmotet valde som styrelseledamrlter:

o Lars Backmannyval2 itr
o Roine Nilsson nyval2 ir
o Daniel Stenbom omval I ir
o Mathias Andreasson omval I 5r

17. Arsmotet valde som styrelseordftirande:

Christer Bystrom omval I ir

18. Arsmotet valde som styrelsesuppleanter:
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o Daniel Sorl<iv omval 1 ir
o Linus Levinsson omval 1 ir
o Katarina Hamilton nwal I 6r

O Vakant

Inftir granskningen av stadgan till niista irsm<ite s6 ska dven behovet av antalet

styrelsesuppleanter ses <iver.

19. Arsmotet valde som revisorer och revisorssuppleanter:

o Revisor, Bjrirn Laurin omval I ir
o Revisor, Therese Swartling omval 1 6r

o Revisor suppl. Lena Bystrom nyval I ir

20. Arsmotet valde till valberedningen:

o Lena Bystrrjm omval I flr
o Katarina Hjelm omval 1 ir

21. Ordforande Christer Bystrom fick motta positiv kitik frdn flera medlemmar for siff stitt

att driva viigloreningen och ta stort ansvar ftir att fiirbiittra och modernisera

styrelsearbetet.

22. Protokollet kommer publiceras pi www.mortnas.se, ifall en medlem vill ha en

papperskopia ombeds de kontakta styrelsen. Publicering av protokoll skall ses tiver i det

nya florslaget pi stadga.

23. Bland ovriga frflgor si diskuterades det ifall det skulle vara mojligt att foftsAftningsvis

alltid hilla flrsmoten digitalt. Utliindska dgare och fritidshusdgare uppskattar den digital

mojligheten. Samtidigt si finns det iildre medlemmar som foresprikar en fysisk

sammankomst. Styrelsen fick i uppdrag att se <iver detta fram till ndsta mcite och i sitt

arbete med stadsan.

24.Motet avslutandes.

Sekreterare Mathias Andreasson

Christer Bystr<im Katarina Hamilton


