PRoToKoLL FÖRT VID HALVAnSTUÖTE MED IÄcensnILL SoMMARSTAD

3

DEN 30 JULI 2014 ! KLUBBHUSET.

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Leif Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

UPPROP
Upprop förrättades. Av 75 röstberättigade var 13 närvarande.

§3

FASTSTALLA DAGORDNINGEN
Dagordningen upplästes och godkändes.

VALAVMÖTESORDFÖRANDE
§4A
Till mötesordförande valdes Leif Nilsson

VALAV MÖTESSEKRETERARE
§4b
Till mötessekreterare valdes Göran Liljekvist.

§5

VAL AV 2 JUSTERINGSMÄN / ROSTRÄKNARE
Mötet valde Jerry Larsson kol. 43 och Britt Ahlgren kol.65

§6

MÖTETS BEHÖRIGHET
Kallelse till mötet uppsatt på anslagstavlan den 10 juli
Mötet godkände mötets behörighet.

§7

FÖREGAENDE [\4ÖTES PROTOKOLL
Protokoll från årsmötet den 12 april2014 redovisades, godkändes och lades till

handlingarna.

§8

VALAV2 REPRESENTANTER I VALBEREDNINGEN
Då ingen av de närvarande på mötet ville ingå i valberedningen, beslutade mötet att till
styrelsen delegera uppgiften att finna två medlemmar som är villiga att åtaga sig uppgiften.

§9

EKONOMT

Vi har 6 165 kr på postgiro och 321 730kr på sparkonto just nu.
Räkningar som vi väntar på är för:
ca 50 000kr
Singel i gångarna (4 maj)
(utfördes
2013) cal0 000kr
Grus till Boulebanan
Räkningar som skall betalats:
3 560kr
Container tömning
E-on
301kr
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BEHANDLING AV INLÄMNADE MOTIONER
§10
Inga motioner har inkommit.
§11

övRrcr

-Suggor i rad med p-platserna 20-31132-43 skalljusteras så avstånd sugor blir c/c 5m och
att de står i linje"
-Vår hemsida (som beslutades på årsmötet) är i drift på adressen vw.Jagershill3.se
Den är dock fortfarande under uppbyggnad och beräknas vara klar under hösten.
Webb master är Jerry Larsson.
-Föreningen har även en e-post adress. Jagershill.3 at telia.com
-Förslag att skicka ut kallelser mm. som e-post. E-post adresser måste uppdateras.
-Spritförsäljning förekommer på området. Polisen tycks ej bry sig.
-Förslag att föreningen skall ordna med en ramp som kan läggas ut vid behov så även
rullstolsbundna kan ta sig in i klubbstugan.
AVSLUTNING
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.
§12

Malmö som ovan
Vid protokollet:
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Göran Liljekvist
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Jerry Larsson
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Britt Ahlgren

