57:ANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
PROTOKOLL 2009-04-12
Närvarande : Enl. upprättad, bifogad närvarolista/röstlängd
§1

Mötets öppnande:

Lars Aasa hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fråga om utlysningen:

Mötet var stadgeenligt utlyst.

§3

Upprättande och fastställande av röstlängd:

Röstlängd upprättades och fastställdes.

§4

Godkännande
av dagordning:

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§5

Val av ordf:

Stämman väljer Lars Aasa till ordförande.

§6

Val av sek:

Stämman väljer Leif Hogeland till sekreterare.

§7

Val av justeringsmän/rösträknare:

Till justeringsmän väljs Barry Eriksson och Stig Öhrwall.

§8

FörvaltningsBerättelse 2008:

Förvaltningsberättelse för 2008 behandlades av stämman,
bifogas.

§9

Ekonomi 2008:

Behandlades av stämman, bifogas.

§ 10 Revision 2008:

Behandlades av stämman, bifogas.

§ 11 Ansvarsfrihet för
styrelsen 2008:

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 12 Val av ordf. samt
styrelse 2009:

Lars Aasa väljs till ordförande.
Till styrelsen väljs: Leif Hogeland
Kjell Ove Sjöholm
Robert Björkman
Erkki Kantojärvi
Jouko Keränen
Görgen Eriksson
Kjell Petersson

§ 13 Val av revisor
för 2009:

Till revisor valdes Stefan Oskarsson.

§ 14 Valberedning 2009:

Ingen valberedning för 2009 utan styrelsen jagar nya kandidater
under året.

§ 15 Budget för 2009:

Budgeten redovisades med tre alternativ på medlemsavgift,
bifogas.

§ 16 Medlemsavg 2009:

Medlemsavgiften fastställdes till 400 kr för 2009.

§ 17 Övriga frågor:

Hamnen och muddringsfrågan diskuterades. Bidrag för
reparation av hamn ska kollas med Vattenfall alternativt
Länsstyrelsen/Laponia. Vattenfall skickar pengar (28 milj) till
Länsstyrelsen för reparation av strandskydd med mera. Roland
Holmgren och Stig Öhrwall kan vara behjälplig med detta.
Laponia-processen diskuterades. Medlemmarna vill att
föreningen är remissinstans, vilken är anmält. Allt vi får om detta
kommer att läggas ut på vår hemsida (57an.be). Styrelsen vill
sedan ha in synpunkter på Laponia-processen och därefter
kommer styrelsen att ha ett möte avseende detta.
Arvode ska utgå till olika arbeten/verksamheter inom
stugområdet till de som tar på sig uppgiften.
Jauko Keränen ska bevaka frågan avseende elström med
Vattenfall. Besked bedöms ligga 2-3 år framåt i tiden.

§ 18 Stämmoprotokoll:

Finns tillgängligt hos ordf. Lars Aasa samt på vår hemsida.

§ 19 Mötet avslutas:

Mötet avslutas av ordf som tackar uppslutningen.

Vid protokollet:

……………………………………..
Leif Hogeland

Justeras:

……………………………………..
Barry Eriksson

……………………………………….
Stig Öhrwall

