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Protokoll fran Arsmote 2018 
i Aria Byarad. 

Plats och tidpunkt: Pingstkyrkan i Aria 22 mar 2018 kl. 18.00 

Till motet kom 22 andelsagare i Vagfdrenlngen och ytterligare omkring 15 Arlabor. 
Nagon egentlig rdstlangd upprattades ej. 

Innan nnotet Informerade Thomas Bergqvist om vad Gransamverkan ar och vad den kan vara bra for 
och erbjod sig att hjalpa till med att starta Grannsamverkan i olika omraden i Aria. 

Dagordning, Verksamhetsberattelse for 2017, Verksamhetsplan for 2018 och Budget for 2018 fanns 
sedan en vecka innan motet pa foreningens hemsida. 

Kallelse hade skett i god tid i Arlabladet, pa hemsidan, pa Facebook och genom affischering pa Arias 
anslagstavlor. 

1. Ordforanden Daniel Vikstrom oppnade mote och onskade alia valkomna samt utiyste val av 
motesordforande och -sekreterare. 
Till motesordforande valdes Lars-Olof "Lollo" Lundkvist och till sekreterare for motet valdes 
Eirik Isene. 

2. Daniel Vikstrom och Daniel Alexandersson valdes till Protokolljusterare och rostraknare. 
3. Motesdeltagarna fann att Arsmotet hade utiyst pa behorigt satt. 
4. Den foreslagna Dagordningen faststalldes. 
5. Styrelsens Verksamhetsberattelse foredrogs rubriksvis av motesordforanden varvid styrelsen 

bereddes mojiighet att kommentera och motesdeltagarna kunde stalla fragor. 
Verksamhetsberattelsen godkandes och lades till handlingarna. 
Nagon forvaltningsberattelse fanns ej. 
Resultat- och balansrapporter for 2017 kunde inte forevisas under motet men man 
beslutade godkanna dessa under forutsattning att dessa skulle kunna vara tillgangliga pa 
foreningens hemsida. 

6. Bengt Andersson laste upp revisorernas revisionsberattelse for verksamhetsaret 2017. 
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2017. 
8. Medlemsavgifterna beslutades vara oforandrade men kr 100 per ar. 
9. Styrelsen hade inga andra forslag an de som finns med i Verksamhetsplanen och det fanns 

inga inkomna motioner. 
10. Behandling av nya projekt tas upp under nasta punkt: Verksamhetsplan for 2018. 
11. Eirik Isene foredrog Verksamhetsplanen. Tillfalle gavs for motesdeltagarna att stalla fragor. 

Verksamhetsplanen for 2018 faststalldes. 



12. Karl-Goran "Calle" Bergman valdes till ordforande pa 2 ar. 
13. Alia ledamoter och suppleanter i den avgaende styrelsen stallde upp for omval. 

Detta innebar att Peter Johansson och Oskar Gindemo omvaldes till ledamoter pa 2 ar. 
Daniel Vikstrom valdes som ledamot pa 2 ar. 
Therese Purra-Pettersson, Hakan Hammarback och Jannica Sjostedt omvaldes till 
suppleanter pa ett ar. 

14. Bengt Andersson och Berndt Andersson omvaldes som revisorer for verksamhetsaret 2018. 
15. Henry Aldrin och Daniel Alexandersson valdes som valberedning for verksamhetsaret 2018. 
16. Det stalldes inga ovriga fragor varfor motesordforanden kunde avsluta motet. 

Motesdeltagarna bjods sedan pa kaffe/te och smorgastarta i Pingstkyrkans cafe. 

Motesordforande Lars-Olof Lundkvist Sekreterare Eirik Isene 

Justerare Daniel Alexandersson Justerare Daniel Vikstrom 
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