
Protokoll fran Arsmote 2019 
i A r i a Byaracl. 

Plats och tidpunkt: Pingstkyrkan i Aria 7 mars 2019 kl. 18.30 

Till motet kom 24 Arlabor inklusive styrelse och funktionarer. 
Nagon egentlig rostlangd upprattades ej men samtliga deltagare prickade av sig i vagforeningens 
Debiteringsland. 

Dagordning, Verksamhetsberattelse for 2018, Verksamhetsplan for 2019 och Budget for 2019 fanns 
sedan minst en vecka innan motet pa foreningens hemsida. 

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

1. Ordforanden Calle Bergman oppnade mote och onskade alia valkomna. 

2. Till motesordforande och motessekreterare valdes Lars-Olof "Lollo" Lundkvist och Eirik 

Isene. 

3. Jan Lindholm och Gunnar Lindstrom valdes till protokolljusterare och rostraknare. 

4. Motesdeltagarna fann att Arsmotet hade utiyst pa behorigt satt. > 

5. Den foreslagna Dagordningen faststalldes. 

6. Calle Bergman foredrog styrelsens Verksamhetsberattelse varvid styrelsen bereddes 

mojiighet att kommentera och motesdeltagarna kunde stalla fragor. Torgny Andersson 

redogjorde for den ekonomiska stallningen och forklara resultat- och balansrakning. 

Verksamhetsberattelsen godkandes och lades till handlingarna. 

7. Bengt Andersson laste upp revisorernas revisionsberattelse for verksamhetsaret 2018. 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2018. 

9. Styrelsens Verksamhetsplan och Budget beskrevs av Calle. Det gjordes ett tillagg: Nasta ar 

kommer en kor ledd av Annika Hansander att ev. kunna underhalla vid nasta Valborg. 

Intresserade kormedlemmar uppmanades att hora av sig till Annika. 

10. Medlemsavgift for 2019 faststalldes till kr 100 per familj. 

11. Behandling av styrelsens Verksamhetsplan samt inkomna motioner. 

Verksamhetsplan och budget godkandes av motet. Det fanns inga inkomna motioner. 

12. Forslagtill nya projekt: inga. 

13. Verksamhetsplan och budget for 2019 faststalldes. 
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14. Torgny Andersson, Eirik Isene, Ebbe Bergstrom, Oskar Gindemo och Karin Svarfvar omvaldes 

som ledamoter pa 2 ar. 

15. Bo Engstrom och Jessica Carlsson valdes till suppleanter pa ett ar. 

16. Bengt Andersson och Berndt Andersson omvaldes som revisorer for verksamhetsaret 2019. 

17. Henry Aldrin och Daniel Alexandersson omvaldes som valberedning for verksamhetsaret 

2019. 

18. Ovriga fragor: inga. . 

19. Motesordforanden avslutade dagordningspunkterna och meddelade att alia 

arsmoteshandlingarfinns pa foreningens hemsida och att protokollet fran Arsmote kommer 

att finnas dar sa snart det ar underskrivit och klart. 

20. Ordfbrande i Aria Byarad avslutade mote och tackade for visat intresse bjod in till fortaring 

av smorgastarta, kaffe, the och dricka samt onskade alia valkomna till nasta ars Arsmote. 

Aria 2019-03-08 

Justerare Jan Lindholm Justerare Gunnar Lindstrom 
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