Årsmötesprotokoll för Sixbo-Svingens VSF

2020-08-09

Plats: Café Kårtorp
Deltagare: 10 st enligt bifogad röstlängd

§1.Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av sittande ordförande Jörgen Lycke som hälsade alla välkomna
§2.Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Jörgen Lycke. Till mötessekreterare valdes Kent Möller samt till
justeringsmän valdes Åke Johansson och Göran Öhlund.
§3.Godkännande av dagordning
Dagordningen för mötet godkändes
§4.Godkännande av kallelse och mötets behörighet samt upprättande av röstlängd.
På frågan om mötes behörighet och kallelse samt röstlängd för mötet så godkändes detta.
§5. Val av kassör på 2 år
Till Kassör på en tid av två år omvaldes Sven-Erik Pettersson
§6. Val av styrelserepresentant på 1 år
Till styrelserepresentant på en tid av 1 år valdes Magnus Sääv
§7. Val av 1 person till valberedningen
Till valberedningen av en tid på 2 år valdes Siv Johansson
§8. Val av revisor på 2 år
Till Revisor på en tid av 2 år omvaldes Jens Kälvegren
§9. Val av revisorssuppleant på 1 år
Till Revisorssuppleant på en tid av 1 år valdes Kent Möller
§10. Val av firmatecknare
Till firmatecknare för Sixbo-Svingens VSF valdes ordf. Jörgen Lycke samt kassören Sven-Erik
Pettersson.
§11. Verksamhetsberättelses godkännande
Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes av mötet och lades till handlingarna.
§12. Ekonomisk årsredovisning
Kassör Sven-Erik Pettersson redovisade ekonomin för det gångna året och behållningen i kassan är
56.940:12 kronor.

§13. Revisionsberättelse för det gångna året
Revisionsberättelse lämnades av revisor Jens Kälvegren samt Åke Johansson och lades till
handlingarna
§14. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade därmed ansvarsfrihet för styrelsen
§15. Information av Bo Eklöf angående våra andelstal.
Årsmötet beslutade att bordlägga frågan då det endast var 10 fastighetsägare av 28 närvarande. Det
kommer att skickas ut en enkät om ev. andelstalsförändring. Det måste finnas enighet i beslutet att
göra en ny beräkning av andelstalen och en tydlighet vad gäller kostnaden per fastighet.
§16. Övriga frågor
a) En spegel kommer att sättas i den skarpa kurvan vid milstenen på
Sixbosträckan. Det var ok från fastighetsägare.
b) På fråga om hastighets skyltning på Sixbosträckan, då det finns
lekande barn vid några fastigheter. Styrelsen ges i uppdrag att titta på
frågan.
§17. Mötets avslutande
Ordförande Jörgen Lycke tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter följde sedvanligt
kaffe med dopp.
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