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Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 16 juli 2005 
 
 
§ 1 Styrelsens ordförande hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna till årets stämma. 
 
§ 2 Till ordförande för stämman valdes Kenneth Jastrell. 
 
§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Olle Nilsson. 
 
§ 4 Stämman godkände att kallelsen varit vederbörligen utlyst. 
 
§ 5 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 6 Fastställdes redovisad röstlängd. 52 röstberättigade medlemmar antecknades vid entrén. 
 
§ 7 Valdes Bo Andersson och Gunnar Kjönsberg till justeringsmän och tillika 
rösträknare. 
 
§ 8 a) Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes och lades till handlingarna. 
     b) Revisionsberättelsen föredrogs av Bo Andersson samt lades till handlingarna. 
     c) Beslutades enligt styrelsens förslag att fondera 10.000 SEK till vår investeringsfond. 
     d) Fastställdes den utsända resultat- och balansräkningen samt lades den till handlingarna. 
 
§ 9 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret enligt 
revisorernas förslag. 
 
§ 10 Beslutades om oförändrad ersättning till styrelse och revisorer. 
 
§ 11 Beslöt stämman med acklamation avslå inkommen motion angående bildandet av 
bastuklubb, vilket också var styrelsens förslag till stämman. 
 
§ 12 Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag om oförändrat öppethållande i dam- resp 
herrbastu. Beslöt stämman därefter att lägga över beslutanderätten över bastutiderna från 
stämman till styrelsen. 
 
§ 13 Beslöt stämman lägga över  beslutsrätten över uthyrningsavgiften i ladan från stämman 
till styrelsen. 
 
§ 14 Styrelsens budgetförslag godkändes. 
 Beslöt stämman efter diskussion godkänna styrelsens förslag om höjning av medlemsavgiften 
till 2.500 SEK/år från nästa budgetår 2006/2007.  
Beslöt stämman att inte godkänna styrelsens förslag om endast en utdebitering per år. Även 
fortsättningsvis kommer utdebitering att ske 2 ggr per år. Stämman beslöt att även 
fortsättningsvis ska detta kosta 100 SEK mer per år, alltså 2.600 SEK år.  
 



 
§ 15 a) Valdes Leif Widell till kassör för en tid av 2 år. 
        b) Omvaldes Anders Landgren till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år. 
            Omvaldes Olle Nilsson till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år. 
        c) Valdes Assar Hedlund till styrelsesuppleant för en tid av 1 år. 
            Valdes Birgitta Roos till styrelsesuppleant för en tid av 1 år. 
 
 
§ 16 a) Omvaldes Bo Andersson till revisor för en tid av 2 år. 
        b) Omvaldes Jeanine Melros till revisorssuppleant för en tid av 1 år. 
        c) Omvaldes Carina Jastrell till revisorssuppleant för en tid av 1 år.  
 
§ 17 Omvaldes Carl-Erik Andersson, Chonny Kjellström och Carl-Eric Roos som ledamöter i 
valberedningen. Carl-Erik Andersson är sammankallande. 
 
§ 18 Den i bordtennislokalen inträffade skadegörelsen togs upp. Styrelsen redogjorde för 
handläggningen av ärendet som tyvärr inte resulterat i ersättning för skadan. Många 
medlemmar anser att polisanmälan och hyresförbud borde gälla. 
 
Frågan om obehöriga badande togs också upp. Det är upp till varje medlem att upplysa om att 
detta är enskilt område. 
 
§ 19 Beslutades att stämmoprotokollet skall anslås i fönstret på kontoret senast 2005-07-30. 
 
§ 20 Så tackade stämmoordförande för dagens förhandlingar samt förklarade att 2005 års 
stämma härmed var till ända. 
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