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Mötkö Sommarstugeägarforening
Protokoll årsmöte 2A14

Plats:
Datum:

Mörkö Bygdegård

Närvatande:

Ca 50 närvarande. Enligt arprickning i medlemsföteckningen var 33 arrendatorer

78 maj 2014
närvarande.

Det var en strålande vacker dag med sol från en klarblå himmel. Den svenska flaggzn hissades under
sång - "Sver{ges fTagga" av Hugo Alfr6n och texten av K.G. Ossiannilsson.
1.

Mötets öppnande

Ordförande Lars Landin inledde med att kort berätta om vad som hänt under hans 10 år i swrelsen.
alla välkomna.

Beslut Därefter förklarade han årsmötet för öppnat, och hälsade

2. Fastställande av dagordning
Styrelsen föreslår tillägg av en punkt i den utskickade dagordningen: Medlemskap i BÅRO.
Beslut: Dagotdningen fastställs med det tillä9961.
Efter årsmötet kommer Osten Johanssofl att informera om tesultaten i den utredning som behandlat
arrendeftågoma, och där han varit en av expertema.
3. Val av ordftitande och sektetetate vid mötet
Beslut ÖstenJohansson väljs till ordförande och LennartJohansson dll sekreterare.

4.FÅga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Kallelse gick ut via mejl 19 apÅl och via brev 23 april. Enligt stadgama ska kallelsen ut senast två veckor
före årsmötet.
Beslut Årsmötet hat blivit utlysts enligt stadgarna.

Val Lv we iusterare och tillika tösträknate
Beslut Börje Svedling och Hariet'§7allin väIjs till justerare och rösttäknare.
5.

6. Behandling av vetksamhetsbetättelse och tesultatäkning
Styrelsens verksamhetsberättelse och resultatredovisning bifogas originalprotokollet.
Resultaträkningen för verksamhetsåret 2013 visat att behållningen dr 179 879:07 kronor. Det finns en
beruknad skuld dll en advokatpä L00 000-.
Beslut: Verksamhetsberättelse och resultatäkning Liggs till handlingarna.
7. Fötedtagning av revisionsberättelse
Revisoterna Marit Pettersson och Ulla Kadsson har gtanskat ett uwal av vedfikationet och stytelsens
protokoll. De anser att verksamheten har genomförts i enlighet med föreningens stadgar och mål, och
att förvaltning och räkenskaper är i god ordning.
8. Fastställande av tesultat- och balansräkning
Beslut Årcmötet fastställer resultat- och baiansräkning, enligt revisorernas fötslag.
9. Beslut i ftäga om ansvarsftihet fiit stytelsen
Beslut Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, ethgrrevisoremas förslag.
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L0. Beslut om arvoden
Årvodena för201,3harvaÅt: Tiil styrelsens förfogande stälis 5 000:- för styrelsearbetet. Föt
stytelsemöten 100:-/möte och deltagare. Föt revisorer 100:-/revisor. För valbetedninger'250-.
Styrelsen föreslår att styrelsearvodet på 5 000:- höjs till 7 000:-. I övrigt inga förslag ti1l ändring.
Beslut: Arvoden f& fu 2074 fastställs enligt styrelsens förslag. Otdföranden uppmallar styrelsen att
lämna ett tydligare förslag ti1l nästa åtsmöte.
11.

Val

Ordföranden presenterar valberedningens förslag. Valberedningen har inte hittat någon ny otdförande
efter Lars Landin. Därför föreslås att årsmötet övedåter till den nya s§,relsen att lösa fuägan inom sig.

a)

Val av fura ordinarie ledamöter. 2 år. Fötslag: Hans Gustafsson, Olev Mäehans,H;ttls Westin och
Robin Zackrisson.
Beslut: De §,ra föreslagna väljs.
I styrelsen ingår även LennatJohansson, Bo Andersson och KataÅna Kolmodin, valda till2016.
b) Val av suppleanter, 1 år. Försiag: Änders Olsson och Änn Vrang
Beslut De två föteslagna väljs.
c) Val av två revisorer- 1, är. FörslaE: Marit Pettersson och Ulla I(arlsson
Beslut: De två föreslagna väljs.
d) Val av tevisorssuppleant, 1 är. Fötslag Erwin Kube.
Beslut: Den föreslagne väljs.
.) Val av valberedning. 1 år. Förslag Anita Nyström (sammankallande) och Lars Landin.
Beslut De tvä förcslagna vdljs.
.

L2. Fastställande av årsavgift

fiit

2015

Styrelsen föteslår oförändtad medlemsavgift, 300:-.
Beslut Årsmötet fastställer medlemsavgiften till 300:- för 2015.

ffi. Medlemskap i Himmetfärdens Naturvårdsftitening, HNF
Styrelsen föreslår att vi även under 2015 stödjer HNF. Det kostar 10:- per medlem.
Beslut: Årsmötet beslutat om fortsatt medlemskap.
14. Medlemskap i Bostadsarrendatoternas Riksotganisation BARO
Styrelsen föreslår att vi även under 2075 ar medlernmar i BÅRO. Det kostar 10:- pet medlem, med ett

takpL 1000:-.
Beslut: Årsmötet beslutat om fortsatt medlemskap.

Av medlemmar väckta ftågor
Inga fiågor ärväckta innan årsmötet.

15.

16. Nya ftägot som årsmötet beslutat att ta uPp
Inga nya frägor väcktes.

till behandling

17. Avtackning
Hasse avtackar avgående styrelseledamöterna Lars Landin och Eva Svedling, Iiksom valberedaten Eva
Zetterberg. Lars Landin ffu nägrz extrayatma ord som tack för långa och fina insatser.

W'fu,r.' q

A
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Mötet avslutas
Otdföranden tackar föt intresset och fötklatar årsmötet avslutat.

17.

Otdfötande:

Justeras;

Harriet \X/allin

Efter årsmötet informerade OstenJohansson om BARO, och om förslag från utredningen om
Atrendelagstiftning.
Vid BAROs åLrsmöte redovisades att det efter tre ät nt var 57 föreningar som medlemmar.
BARO får nu föreslå ledamöter i arendenämnderna, och 28 ledamöter är utsedda.
BARO har ddvit fiam en utredning, som lägger sina fötslag nu i juni.
Utredningsförslagen i korthet
- Hur fastställa arrenden om de hamnat i Arrendenämnd eller hovrätt? Nyupplåtelser ska inte längre
vam grundefl, utafl ortsprisiämfötelser (som vi och BÅRO ville ha det)
- Jordågten måste precisera sina krav senast 2 mänader innan det nya avtalet ska börja gåfia. Hzn fär
sedan inte ändra sina krav under processefls gång. Under dessa 2 mänader kan vi arendatoret
pre seritera våra motl<rav.
- Fortsatt blir det som regel S-änga avtal men pafieffi^ kan ju frivilligt komma överens om längte
pedoder.

Fortsatt tidplan om allt går "som tågeC':
1,2 j:unl lämnas utredningen tillJustitiedepartementet. Dfuefter remiss (om alliansen vill)
temissvar - proposition - lagrådet - utskottsbehandling - riksdagsbeslut.
En ny lag kan troligen tadzr kraft tidigast 1 jvh2016.

-

sammanställa

