
 

 
 

 
 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 2014 
 
Datum  Tisdagen den 25 mars 2014  
Lokal Skarpnäcks Kulturhus, B-salen och med servering av Café Skarpa 
Tid  Kl 20.00 –20.45  
  
  
Före årsmötet berättade Anders Olsson från isoleringsföretaget Paroc om ett pilotprojekt på Länsmansvägen.  
Till 2020 ska alla nyproducerade bostadshus vara nära-noll-energi-hus. Samtidigt måste energiåtgången i 
befintliga hus sänkas med 40%. Projektet ingår i ett EU-projekt med syftet att visa att detta är möjligt. 
 
 
1. Årsmötets öppnande  
Föreningens ordförande Jan Gustavsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
Avgående styrelseledamot Mats Behrenfeldt tackas för sina insatser för föreningen.  
  
2. Godkännande av dagordningen  
Beslut att godkänna dagordningen.  
  
3 Fråga om mötets stadgeenliga sammankallande och fastställande av röstlängd  
Kallelse har delats ut i medlemmarnas brevlådor i stadgeenlig tid, skickats ut via e-post samt  
publicerats på föreningens hemsida, www.skarpnack.org.  
Ca 35 personer var närvarande varav 28 röstberättigade medlemmar antecknats i röstlängden.  
Beslut att anse mötet stadgeenligt sammankallat och  
 att fastställa röstlängden.  
 
4. Val av ordförande för mötet  
 Beslut att till mötesordförande välja Ulf Svahn.  
  
5. Val av sekreterare för mötet  
Beslut att till mötessekreterare välja Karin Månsson.  
  
6. Val av justeringsmän tillika rösträknare  
 Beslut  att till justeringsmän och tillika rösträknare välja Håkan Woxblom och Christer Ångström.  
  
7. Styrelsens verksamhetsberättelse  
Föreningens ordförande Jan Gustavsson föredrar verksamhetsberättelsen med hjälp av bilder och berättar 
om medlemsaktiviteter, informationsinsatser, byggplaner m.m. och föreningens kassör Jan Truedsson 
föredrar årsredovisningen i enlighet med presenterade årsmöteshandlingar. 
Beslut    att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2013.  
  
8. Revisorernas berättelse  
Föreningens revisor Lars Ekwall föredrar revisionsberättelsen.   
Beslut att anteckna revisionsberättelsen och att fastställa balans- och resultaträkning för 2013.  
   
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 Beslut  att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.  
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10. Motioner 
Inga motioner föreligger. 
 
11. Fastställande av verksamhetsplan, budget, årsavgift samt arvoden till styrelse och revisorer 
Föreningens ordförande Jan Gustavsson föredrar förslag till verksamhetsplan i enlighet med presenterade 
årsmöteshandlingar och föreningens kassör Jan Truedson föredrar budget, årsavgift samt arvoden till 
styrelsen och revisorer. Föreningen har god ekonomi och börjar nu närma sig ett kapital på ca 50.000 kr och 
behöver inte planera för att göra av med pengar. Årsavgift och arvoden föreslås oförändrade.  
Beslut  att fastställa verksamhetsplan, budget, årsavgift samt arvoden till styrelse och revisorer. 
 
12. Val av ordförande på ett år 
Beslut  att i enlighet med valkommitténs förslag välja Jan Gustavsson. 
 
13. Val av övriga styrelseledamöter 
Beslut  att i enlighet med valkommitténs förslag välja Jan Truedson, omval, och Heléne Källgården, 
 nyval. 
 
14. Val av tre suppleanter, på ett år 
Beslut  att i enlighet med valkommitténs förslag välja Per Åström och Lars Törnros, båda omval 
 samt Jane Lundgren-Eriksson, nyval.  
 
15. Val av revisor, på två år  
Beslut att i enlighet med valkommitténs förslag välja Lars Ekwall, omval.  
 
16. Val av två revisorssuppleanter på ett år 
Beslut att i enlighet med valkommitténs förslag välja Eva Ångström och Daniel Unge, båda omval. 
 
17. Val av tre ledamöter till valkommittén, varav en sammankallande 
Beslut  att till valkommitté välja Tommy Karlsson, Per Synnergren och Lars Claesson med Tommy 
 Karlsson som sammankallande.  
 
18. Övriga frågor 
Föreningens ordförande Jan Gustavsson informerar om att Karl & Kristina på Pungpinetorpet funderar på att 
bygga en lada för att kunna erbjuda inomhusservering. Detta skulle kunna gagna föreningens verksamhet. 
 
19. Årsmötetsförhandlingarna avslutas 
Ordförande Jan Gustavsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
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Karin Månsson 
Mötessekreterare 
 
Justerat 
 
 
Håkan Woxblom   Christer Ångström 


