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Konstituerande årsmöte  
Datum: 2013-05-01 
Plats: Studentviken 
 
 
§ 1.  Årsmötet öppnades av Jörgen Gustavsson. 
§ 2.  Dagordningen fastställdes utan ändringar. 
§ 3. Jörgen Gustavsson valdes till mötets ordförande. 
§ 4. Oscar Häggström valdes till mötessekreterare. 
§ 5.  Till justeringsmän valdes Patrik Ivarsson och Maria Linderoth-Olausson. 
§ 6. Verksamhetsberättelse (årsberättelse) delades ut till deltagarna för 

genomläsning. 
§ 7. Enligt revisorn har föreningen god ordning - se revisorsberättelse. 
§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
§ 9. Till ny ordförande valdes Mattias Svensson och till vice ordförande Alexander 

Vujovic. Nya firmatecknare blir således ordförande Mattias Svensson 
(xxxxxxxx-xxxx) och kassör Patrik Ivarsson (xxxxxxxx-xxxx). 

§ 10. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Patrik Ivarsson (kassör) och Oscar 
Häggström (sekreterare). 

§ 11. Till styrelsesuppleanter valdes Eva Nilsson (grannsamverkan) och Martin 
Lönndahl (ordning och reda). 

§ 12. Till revisorer valdes Lars Bergqvist och Magnus Ljungkrantz. 
§ 13. Till revisorssuppleanter valdes Conny Olausson och Christer Rosenqvist. 
§ 14. Till valberedningsledamöter valdes Anna Sahlén och Marie Svanhall. 
§ 15. Beslut togs om att from 2014 höja årsavgiften till 100 kr. 
§ 16.  Länk om föreningens elavtal med Affärsverken finns på hemsidan. 
§ 17.  Frågan kom om vad föreningens största utgiftsposter varit. Dessa har varit sand 

till strand, nya tält och stolar samt reparation av fryshuset. 
  

Önskemål framkom om att göra i ordning lillan eftersom kommunen inte gjort 
så. Det handlar om röjning, fixande av fotbollsplan och byggande av mål. 
Styrelsen noterar och kollar möjligheten. För övrigt gäller det att klaga hos 
kommunen då de allmänna ytorna för vilka kommunen är huvudman inte sköts. 

  
Saknaden av kör vid valborgsmässofirandet var stort – Camilla Bonnier-Fryksén 
tar hand om detta till nästa år. 
 
Frågan om fiberanslutning lyftes. Enligt uppgift kostar det nu 10 000 kr att 
ansluta sig. De som är intresserade bör anmäla detta till Affärsverken. Ju fler 
som anmäler intresse desto större chans finns det till utbyggnad. Johan Fryksén 
tar fram material som kan publiceras/länkas till föreningens hemsida. 
 
Önskemål om inköp av röjsåg med trimmerhuvud framfördes. 

 
 
§ 18.  Som avslutning tog ordföranden upp frågan om föreningens årsplan. Denna 

kommer att bestå av konstituerande årsmöte, utskick och ett antal styrelsemöten 
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förutom det vanliga arbetet med utlåning av redskap och planering av 
valborgsfirandet. 
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