
BOTVIDSBYGDENS STAKTFORSKARTORENING

Protokoll fiirtvid fi0reningens irsmdte onsdagen den 21 mars 2018 kl. 19.00
i Vuxenskolan, Broflngsgirdeno Tumba.

$1

Fdreningens ordfiirande Carin Johansson hiilsade medlemmarnavfllkomna och fiirklarade 2018
6rs irsmdte dppnat.

$2

Till ordforande fiir mdtet valdes Ingemar Lindstriim.

$3

Till sekreterare for mdtet valdes Ulla Britt Magnusson.

$4

Till justeringsm?in tillika rdstriiknare valdes Maud Sj0qvist och Berit Holmsten.

$5

Mdtet fiirklarades vara utlyst enligt stadgarna.

$6

Den fiireslagna dagordningen godkiindes.

$7

Styrelsens verksamhetsber6ttelse ftir det gingna 6ret gicks igenom av Carin Johansson.
Den lades till handlinsarna.

$8

Ekonomisk rapport och balansrtikning ftir verksamhetsbretz0lT ftiredrogs och kommenterades
av kassdr Inger Feldhofer.
Rapporten lades till handlingarna.

$e

Roland Gustavsson frredrog revisorernas berlttelse i vilken det fdreslogs att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet ftir verksamhetsiret och att den upprflttade ekonomiska rapporten och
balansrlkningen faststiilles.
Revisionsber6ttelsen lades till handlingarna.

$10

Arsmdtet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet och att den upprflttade ekonomiska rapporten
och balansrdkningen faststiilldes i enlighet med revisorernas forslag"



$ l  I

Styrelsens ftirslag till budget fiir verksamhetsflret 2018 ftredrogs av Inger Feldhofer.
Verksamhetsplanen ftir ir 2018 foredrogs av Carin Johansson.
Budgeten och verksamhetsplanen godkiindes och lades till handlingama.

$12

Styrelsen ftireslog iikad medlemsavgift fdr 61 2019 tifi2}A kronor respektive 70 kronor fiir
familjemedlem.
Miitet fastsfiillde styrelsens fiirslag.

$13

Inga motioner hade kommit in.

$14

Inga hiins$utna drenden fanns att behandla.

$1s

Till ordftirande i ftireningen ftir en tid av 1 ar valdes Carin Johansson.

$16

Antalet dwiga styrelseledamdter faststiilldes till 6 stycken och 2 suppleanter.

$17

Till styrelseledamot ftir en tid av 2 6r valdes Mats Johansson (omval), Inger Feldhofer (omval)
och Monica Andersson (nyval).

$18

Till styrelsesuppleant ftir en tid, av 2 ir valdes Barbro Eriksson (nyvaD.

$le

Till revisorer ftir en tid av 1 6r valdes Rolf Lindmark (omval) och Roland Gustavsson (omval).

$20

Till valberedning fiir en tid av I f,r valdes Gunnel Nilsson (sammankallande), Kerstin Sima
och Inge Andersson.

$2i

Fdreningens ordftirande Carin Johansson avtackade mdtesordfiiranden och tackade
mdtesdeltagarna ftir visat intresse. D?irefter avslutade ordftiranden frrsmOtet.
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Ovriga fr&gor: inga dvriga ffigor togs upp.
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