ÅRSMÖTE VID GRÅENS KOLONIFÖRENING 20 MARS 2012
§ 1 Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna
och då speciellt fam Sydmark som köpt Jerrys stuga.
§ 2 Dagordning godkändes
§ 3 Fråga om mötet har utlysts i rätt tid godkändes
§ 4 Val av två justeringsmän blev Mats Martinsson och Patric Dalinger
§ 5 Föregående protokoll upplästes och godkändes
§ 6 Årsredogörelsen visade att vi har 83 500 på kontot
§ 7 Beslut om
a)
b)
c)
d)

Fastställelse av resultat och balans räkningen godkändes
Disposition av föreningens över/underskott godkändes
Full ansvarsfrihet för styrelsen för år 2011 godkändes
Medlems och båtavgifter oförändrade

§ 8 Val av :
a) Styrelsen : omval av Lennart Larsson. Annika Lindberg, Martin
Martinsson samt suppleanterna Kalle Berggren och Bengt-Arne
Ljungberg
b) Revisionen : omval av Roy Jönsson , Georg Svennson och suppleanterna
Bengt Lindfors och Christina Franzon
c) Ordningsmän för konserven: Kenth Nilsson Och Bo Lindgren 2 år (Urban
Larsson 1 år kvar )
d) Valberedningen omval av Bo Ståhl , Kenth Nilsson och Helene Ljungberg
§ 9 Rapporter och skrivelser :
· Nyttjanderättsavtalet är på 5 år skriv på ett exemplar och lämna in till
Lennart.
· Kommunen har varit inne på Gråen och de hälsar att det är ingen soptipp
på det fridlysta . Och de som har fällt träd ta hand om stockarna
· Skatteverket kommer att kolla upp stugor som är nolltaxerade
· Vattnet har släppts på förra helgen.

§ 10 Rep och unerhåll
§ 11 Städdagen blir den 2 juni
§ 12 Städlistan ok
§ 13 Festkommitténs rapport:
Städdag+ barnens dag , midsommar+ gråensprånget , fisketävling, kubb ,
grisfest , jazzklubben sen avslutningsfest , bingo sättes upp separat . Vårfest
den 31/3
§ 14 övrigt:
· Bengt vill fortfarande lägga ut råttgift
· Hur länge har vi kontrakt med Anticimex ? Det förlängs varje år.
· Anders Brandt avtackades.
§ 15 Ordförande Lennart Larssom tackade för visat intresse och avsluta
mötet.
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