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Tid:

Plats:

Torsdag 24 augusti, 2fr18 kl. 19.30

Fyren Ekalmens skala

Nårvarande: Lars-lnge fiarls$sn { LIC } Ordförande
Stefan Tidholm tST) sekreterare
Rolf Elsrud (RE) Kassör
Jan Hörman{JH} Ledamot
$ofia Petter$ssn{SP}, Suppleant
Pontus Norlin, $uppleant
Ernrna Björklund Gustafsson, Valberedningen

$1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat. RE väljs tilljustäringsman.

Konstituering

Styrelsen består av ordförande Lars Inge Carlsson, 4 styrelseledamöter
samt 2 styrelsesuppleanter. Styrelsen beslutar i enighet följande
an$varsfordelning

Vice ordförare:

$ekreterare:

Kassör:

Ovriga styrelsemedlemmar inkl, $uppleanter är

$$relseledarnot. Jan Hörman

Sgrelsesuppleant Fontus Norlin

Styrelsesuppleant Sofia Pettersson

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkånns utan ändringar

Genomgång i godkännande av föregående protokoll
Protokoll från föregående möte som var årsmötet är ännu ej justerat.
Godkännes på nästa styrelsemöte.

$krivelser/rapporter

. Styrelsen beslutade att ordförande och kassör var för sig har rätt att
teckna firma.

. Styrelsen beslutade att den fastighet på Bläcksvampsvågen (Almhy
13:281) som nu bebyggs klassas om från sommarstuga tillfast
boende.
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$tyrelseledamot Gun när Gustafson

$tyrelseledamst $tefan Tidholm

$tyrelseledamst Rolt Elsrud

$3

$s

Lars-lnge kontaktar fastighetsägaren på Kremlavägen som har ett
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afr det är dags att återställa vågen och diket ianslutning till
fastigheten.

$ 6 Ekonomiska läget
r Budgeten är i balans och presenterades på årsmötet tidigare idag.

Styrelsen refererar därmed till protokollet från årsmotet gällande
ekonomiska läget.

$ 7 Vägstatus

. lnget att rapportera.

S I Övriga frågor
r lngä övriga frågor.

S I Nästa möte
26 september, 19:00 hos Lars-lnge Carlsson.

S {0 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avsl utat.

Vid protokollet Ju*teräs

$tefan Tidhalrn Fontus Norlin
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