
Årsmöt

Plats: Äppelgården på Kivik.
Datum: 9 mars 2016.

l. Mötet öppnades av Alf-Göran Andersson.

2. Till ordforande for mötet valdes Alf-GÖran Andersson.

3. Till sekreterare fbr mötet valdes Johan Holmgren.

4. Tilljusterare och rösträknare valdes Pelle Olsson och Sven Bruzelius.

5. Dagordningen for mötet godkandes.

6. Kallelsen till mötet godkandes.

7. Styrelsens Verksamhetsberättelse for 2015 godkändes.

8. Bokslutet for 201 5 godkändes.

9. Revisionsberättelsen lästes upp.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

i 1. fusavgiften för 20i7 fastställdes till 100 kr per hushåll.

12. Till ordforande for det kommande året valdes Alf-GÖram Andersson.

13. Val av styrelseledamöter: Nyval 1 år: Göran Ejlertsson. Nyval 2 är'. Eva Olsson.

Omval 2 år: Mats Olsson, Anita Jonsson och Johan Holm-

gren. Det noterades att styrelsen utÖver ovanstående består

av Lars-Gösta Nilsson, Jan Nilsson och Anitha Lindqvist.

14. Till revisorer omvaldes Gunilla Lundberg och Peter Stenkula. Till revisorssuppleant

valdes Inga Christensson.

15. Til1 valberedning valdes Mats Uppvik (ordforande). Sven Bruzelius och Gunilla

Nilsson.

16. Aktivitetsprogram för första halvåret 2016 presenterades och godkändes.

17. Övrig3 ärenden: Christer Malm hade framfort att skötseln av Päronodlingen på

Agdelund var under all kritik.
Tage Håkansson frågade hur forlaggningen for Ensamkommande Flyktingar kunde

få byggnadslov när andra nekas p.g.a. kapacitetsbrist i reningsverket.

Malin Nilberg framforde synpunkter på trafiksäkerheten.

Frågorna kommer att behandlas på nästa. styrelsemÖte.

18. Info från styrelsen: Lars GöstaNilsson informerade att ny belysning kommer att

installeras under hösten. I samband med detta kommer asfalteringen återställas efter

de skador som uppstått vid fiberinstallationen. Några ffi villor väntar tortlarande på

frberinstaliation. Ny plan för Hamnområdet beräknas klar i maj. Ordf. och 2.vice ordf.

för samhallsbyggnadsnämnden kommer att svara på frågor på lCA den 28 maj.

En ansökan om matvagn har inkommit. Byalaget kommer rekommendera plats.

Jan Nilsson informerade om att kommunen lovat installera teknisk utrustning för

bl.a. bildvisning i lokalen.

Johan Holmgren informerade om att Gärdsrådet for Appelgården träffat en

överenskommelse med kommunen om hur Appelgårdens lokaler ska bättre anpassas

efter användarnas önskemåI.

19. Lillebon Hellman, Kjell Olsson och Lars Rosenqvist avtackades med var sin

A/ /t,


