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Torkilstötens Samfällighetsförening
Protokoll från ordinarie årsstämma 2012
Plats: Ljungalid, Ljungdalen
Närvaro: 47 personer enligt bifogad närvarolista
Datum: Långfredagen 2010-04-06 kl 0830
Stämman öppnades av ordföranden Sigge Godin och fördes enligt stadgarnas dagordning
enligt följande:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande för stämman valdes Stefan Kolb och till sekreterare Marika Tranback.
2. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes till Per Hansson och Eva Vågen.
3. Styrelsens och revisorernas berättelser
Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning gicks igenom och godkändes.
Revisorssuppleant Göran Enberg läste upp revisionsberättelsen.
4. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning, att resultatet disponeras enligt
styrelsens förslag och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
5. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
Inga motioner från medlemmarna hade inkommit. Sigge Godin redogjorde för styrelsens
tankar om att revidera stadgarna så att kallelser mm kan ske via e-mail och Internet.
6. Ersättning till styrelse och revisorer
Ingen ersättning utgår. Styrelsen har rätt att ta ut skattefri reseersättning för två egna resor till
Ljungdalen utöver resor till styrelse- och årsmöten.
7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag.
8. Val av styrelse och ordförande
Göran Wahlström hade avböjt omval. Sigge Godin har avböjt omval för längre tid än 1 år.
Årsmötet beslutade att välja ny styrelse enligt valberedningens förslag;
Som ordförande Sigge Godin omval 1 år
Som ledamot Per-Olov Andersson omval 2 år
Som ledamot Tore Gustafson omval 2 år
Som ledamot Per Lundberg nyval 2 år
Som suppleant Stefan Kolb nyval 1 år
Som suppleant Per Hansson omval 1år
Som suppleant Christer Sundström 1 år
Marika Tranback, Barbro Kolb och Peter Enström valdes förra årsmötet på 2 år och kvarstår
alltså i styrelsen 1 år.
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9. Val av revisorer
Som revisorer valdes Per-Olof Isaksson och Johannes Frenzel. Som suppleant valdes Göran
Enberg.
10. Fråga om valberedning
Kerstin Leufvén hade avböjt omval. Till sammankallande i valberedningen valdes Tor Vågen
och till ledamöter valdes Ylva Aquilar (nyval), Thomas Carlström (omval), Birgitta
Henriksson (omval).
11. Övriga frågor
Styrelsens medlemmar kommenterade och besvarade frågor rörande de olika punkterna i
styrelseberättelsen.
12. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Det beslutades att protokollet ska hållas tillgängligt på vår hemsida, Turistbyrån och ICA.
13. Tidpunkt för nästa årsstämma
Det beslutades att nästa årsstämma ska hållas långfredagen 2013-03-29 kl 0900.
14. Stämman avslutas
Stämmans ordförande Stefan Kolb avslutade stämman och överlämnade ordet till Sigge
Godin, som tackade för en väl genomförd stämma samt tackade av mångårige kassören Göran
Wahlström med tal och avskedsgåva att själv välja i Ljungdalens hemslöjd.
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