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ARSMÖTESPROTOKOLL

Vallen, Högbacka Camping.

Leif Ohlin, lngela Ohlin Ljunggren, Lars-Olov Lindberg, Peter Hedenström,

Leif Pettersson, Kenneth Hedqvist och Lennart Proos.

Lördag den 30 juli2O22 kl 15.00.

Till mötesordförande valdes Lennart Proos och till sekreterare valdes Leif Ohlin.

Stämman beslutade att närvaroförteckningen enligt ovan godkännes att gälla som röstlängd för stämman.

Till justeringspersoner valdes Leif Pettersson och Lars-Olov Lindberg.

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske senast 2 veckor före föreningsstämman.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

Styrelsens förslag till dagordning fastställs av stämman.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året presenterades av Lennart Proos.

Styrelsen har under året haft 4 st. möten. Vägförbättringar har skett enligt plan.

Styrelsens förslag till nya stadgar gick efter en del turer med Lantmäteriet igenom.

Av revisionsberättelsen framgår att föreningens redovisning har upprättats enligt
god redovisningssed.

Stämman gav därmed styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

lnga motioner från styrelsemedlemmar har inkommit.

Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå till styrelsen och revisorerna.

lngela Ohlin Ljunggren föredrog föreningens ekonomi, resultatet blev ett överskott på 7.998 kr"

Det beslutade att inte höja årsavgiflenför 2022.

Som ordförande på två år omvaldes Lennart Proos. Som ledamot på två år omvaldes lngela Ohlin Ljunggren.

Som ledamot på ett år kvarstår Seth Ljunggren, Kenneth Hedqvist och Leif Ohlin.

Till suppleant på ett år omvaldes Jesper Lövgren.

Till revisor på ett år valdes Lars-Olov Lindberg och till suppleant på ett år valdes Agneta Nyman.

Till valberedning inför nästa årsmöte omvaldes Lars Molander (sammankallande) och Peter Hedenström.

lnga övriga frågor framkom på stämman.

Mötesprotokollet skall anslås på de fyra anslagstavlorna inom området samt på föreningens hemsida

(Högbacka camping).
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