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En motion har inkommit angående anläggande av gangväg från bäcken nedanft)r kyrkan mot
Råsslaskolan. Då kommunen äger marken hänvisar vi motionsställaren till Nonköpings kommun.

Förslag på att ersättning till styrelsen och revisorer skall öka med 10%. Förslaget bifalles från stämman.

Budget ftjr verksamhetsaret 2014-2015 presenterades och godkåindes av stämman.

Styrelsen foreslog att öka utdebitering med 25 kr per andel. Ståimman godkänner forslaget.

Protokoll Årsmöte
2015-10-22

Villa Solliden 19.00
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Mötet öppnades av ftireningens ordftirande Jan Åberg.

Till ordftirande for stiimman valdes Jan Äbers

Vid årsmötet var 16 medlemmar närvarande.

Till sekreterare valdes Tommy Skarpling.
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Till att justera stiimmoprotokollet valdes Alex Klefbäck och Kent Andersson.
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Fastslogs att mötet utlysts i behörig ordning på vägftireningens hemsida och tidningar 14 dagar innan
arsmötet.
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Styrelsens berättelse, balans- och resultatriikning föredrogs av ola Lindgren.
Revisionsberättelsen ft)redrogs av fiireningens revisor Gert Gustafsson

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas ftirslag:
att fastställa balansriikningen med en omslutning på SEK 983 272-
att fastställa arets överskott på SEK 81379:-
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Stämman beslutade i enliehet med revisoremas ftirslas:
att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet ftir räkenskapsäret2014-2015
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någon siirskild information utöver protokoll.
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Styrelsen har inte

Stiimman bifaller ftirslaset.



fuets Valberedning hade inte ffitt fram några ft)rslag på ledamöter men det sittande mötet fick fram
nedanstående forslag och ftljande val forrättades:

Omval

Jan Åberg som ledamot två ar

Tommy Skarpling som ledamot två år.

Mikael Andersson som ledamot två år

Conny Johansson som suppleant 1 är?

Gert Gustafson som revisor 2 ar.

Olle Rosön som revisorsuppleant 2 år.

Nyval Henrik Sköld som suppleanttväär.

Till styrelseordftirande på ett år valdes Jan Åberg.

Gert Gustafson valdes till revisor på två år.

Olle Rosön valdes som revisorsuppleant på två år.

Ingen valberedning kunde väljas då inte nägra forslag inkom. Styrelsen behandlar frågan under kommande

Stämmoprotokollet kommer att göras tillgängligt på Kolmårdens vägforenings hemsida,
r1öryw.kolmardensvasforenins.se samt på Krokeks bibliotek.

Tommy Skarpling
Sekreterare

Kent Andersson
Justering av protokoll


