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Miite:

Arsmdte 2019

Plats:

osbYskolan

Datum:

2019-05-28

1.
2.
3.

Miitet oppnades av Christer Bystrtim
Christer Bystrdm valdes till ersmotets ordfdrande
Kenneth Pettersson valdes tlll ersmotets sekreterare

4.

Bengt Gyllemalm och G6ran Forslund valdes att justera miitets protokoll tillsammans med

5.
6.
7.
8.

mtitets ordforande
Arsm6tet godkiinde foreslagen dagordning
N a rva roregistre ring skedde vid m6tet och rtistlangden faststelldes av ersmtitet
Arsmaitet godkende att kallelse till motet behdriSen hade skett
Styrelsen redogjorde fdr verksamhetsber5ttelsen och fdr den ekonomiska rapporten.

9.

Revisor Bjiirn Laurin redogjorde f6r erets revision. En revisorsberattelse kommer omg6ende

att anslas pa mortnas.se.
10. Arsmtitet tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet
11. lnkomna motioner
a. Samtliga fartgupp iomredet skall skyltas enhetligt och med den gula trianBelskylten
med rdd kant och bild pi gupp. Arsmotet fattade beslutet att avsla motionen.
Fartgupp skall milas och stolpar uppsatts dar det ar mojligt fiir att markera fartgupp.
b. Att potthel lagas blir 6tgSrdade inom rimlig tid. Arsmotet beslutade att det inte er
mojligt att faststella en rimlig tid. Potthal lagas nar det ar praktiskt mdjligt.
12. Arsmdtet beslutade att ersattning till styrelse samt revisorer ar ofdrendrade till kommande
verksamhetsir dvs. 39 000 kr per ledamot och 3 000 kr till respektive revisor
13. Styrelsen lade fram verksamhets- och budgetfdrslaget for nastkommande ar. Som underlag f<ir
medlemsavgifterna presenterades debetlangden som summerade till 807,2 andelar.
Efter dlskussion p6 arsmritet Slades det styrelsen att lagga fram en mer detaljerad
utvecklingsplan fdr kommande insatser. Den skall om m<ijligt vara en flexibel 5-arsplan.

14. Arsmdtet antog utgifts- och inkomststat fiir verksamhets6ret 2019/2020. Vidare antog
arsmdtet debiteringslengden samt styrelsens fOrslag att debiteringen ska vara 3 000 kr/andel.
Fdrfallodatum bestdmdes till den 31 augusti 2018.
15. Arsmdtet fastsloB att normaldebitering fOr nybyggnation fiir bostadsendamal, till
vegforeningen pga. slitage pe vegnat ska vara motsvarande andelstalet 5, d v s 3 0OO kr x 5.
Arsmcitet beslutade even att motsvarande debitering for komplementbyggnad ska vara
andelstal 1, d v s 3 000 kr x 1. Motsvarande debitering avseende Attefallshus for
permanentboende ska vara andelstal 1, d v s 3 000 kr x 1.
16. Arsstimman valde som styrelseledam6ter
Daniel
omval 2

Stenbom
Matthias Andreasson

17. Chrlster Bystrrim valdes

ir

nyval 2 5r

av Srsstemman som styrelseordfdra nde under 1 6r.
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18. Arsstdmman valde som suppleanter:
Daniel Sdrlov
Bengt

Gyllemalm

Ralph Mohlin
Lars Backman

omval 15r
nyval

I

er

16r
nyval 1er
nyval

19. Arsstiimman valde som revisorer; Therese swartling, omval 15r och Bjorn Laurin, omval 1 6r
samt Gudrun Arrends (omval 15r) och Kenneth pettersson (nyval 1ir) som
revisorssuppleanter.
20. Arsstdmman valde tlll valberedningen under 1ar Magdalena Bystrdm (nyval) och Ginger
Seibolds (nyval)

21. Styrelsen informerade om att de tittar pe att byta ekonomisystem fdr att mOta digitaliseringen

iomviirlden.
22. Protokollet fren ersmdtet publiceras pi www.mortnas.se samt mejlas ut till de som abonnerar
pe fastighetsagare-subscribe@mortnas.se. De medlemmar som <jnskar fi en papperskopia av
m6tesprotokollet kontaktar nagon i styrelsen. Till kommande Arsstiimmor skall resultat- och
balansriikning samt valberedningens fdrslag ska finnas tillgdngliga pi hemsidan innan
kommande ersm6ten (c:a 1-2 veckor innan)
23. lnga
24. Motet avslutades
6vrigt: Debiteringsliingd, dot 2019-0j-i7, fdnns tillgdnglig vid drsmdtet.
Sekreterare: Kenneth Pettersson
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