
Alsterbro-Bäckebo UVG ekonomisk förening. Årsmöte 2016-04-17 

§1 Val av stämmopresidium 

a Till ordförande för stämman valdes Kjell Kristiansson. 

b Till sekreterare för stämman valdes Lena Arén. 

c Till att justera stämmans protokoll valdes Claes-Göran Alriksson och Tore Isaksson. 

§2 Godkännande av föredragningslistan 

Stämman godkände föredragningslistan. 

§3 Stämmans utlysning 

Sekreteraren redogjorde för hur stämman utlysts och stämmodeltagarna godkände stämmans 

utlysning. 

§4 Fastställande av röstlängd 

Alla på stämman närvarande andelsinnehavare har en röst. 

§5 Styrelsens årsredovisning av de gångna räkenskapsåret, ekonomisk rapport 

Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen som delades ut till stämmodeltagarna. Den 

godkändes av stämmodeltagarna. 

Föreningens revisor, Anneli Erlandsson redogjorde för räkenskapsåret och årsredovisningen delades 

ut. Den godkändes av stämmodeltagarna.  

§6 Revisorernas berättelse 

Anneli Erlandsson lästes upp revisionsberättelsen och den godkändes av stämmodeltagarna. 

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat och balansrapport föredrogs av revisorn Anneli Erlandsson. År 2015 resultat är 1 843 :- 

Stämmodeltagarna godkände resultat och balansräkning. 

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

På rekommendation av revisorerna beslutade stämmodeltagarna att bevilja ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2015. 

§9 Beslut om disposition av föreningens resultat 

Stämmodeltagarna beslöt att resultatet ska överföras till nästa års balansräkning. 

§10 Arvode till styrelsen Stämman beslutade att inget arvode ska utgå under 2016. 

§11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter 

Enligt valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen under 2016 skall bestå av nio 

ordinarie ledamöter och en suppleant.  

§12 Val av styrelseledamöter 

a Till ordförande på 1 år valdes Kjell Kristiansson, Lindehult. 



b Fyllnadsval av kassör på 1 år valdes Elisabeth Gruvhagen, Krokshult.  

c Till ledamöter på 2 år valdes: Torben Zedrén, Nybro Lotta Krosse Marklund, Alsterbro Patrik 

Aronsson, Alsterbro. Till ledamot på 1 år valdes Lena Arén, Sjömåla. 

d Ledamöter som valdes 2015 och som sitter kvar i styrelsen 1 år till är: Lena Wiman, Alsterbro, 

Johan Aronsson, Alsterbro, Niklas Hult, Alsterbro. 

e Till suppleant på 1 år valdes Jimmy Hernefelt, Alsterbro. 

§13 Val av firmatecknare 

Stämmodeltagarna beslutade att firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. 

Ordförande Kjell Kristiansson, Lindehult och kassör Elisabeth Gruvhagen, Krokshult. 

§14 Val av revisor jämte suppleant 

a Till revisor på 1 år valdes Bonny Karlsson, Alsterbro och Anneli Erlandsson, Bölemåla. 

b Till revisorssuppleant på 1 år valdes Mia Eriksson, Alsterbro. 

§15 Val av valberedning 

Till valberedning på 1 år valdes Martina Aronsson, Alsterbro/sammankallande och Martina utser själv 

ytterligare en person till valberedningen. 

§16 Motioner   Inga motioner har inkommit till stämman. 

§17 Övriga frågor 

a Stämman informerades om att Alsterbro Samhällsförening har fått förfrågan av Nybro kommun att 

sköta Strandpromenaden vid Hindsjön. Föreslogs att arbetena samordnas med A-B UVG´s arbeten 

med Alsterbro campingplats med gemensamma arbetshelger med föreningarna i Alsterbro. 

b Ordförande tackade Mariette Karlsson för den stora arbetsinsats hon lagt ner på att sköta 

föreningens ekonomi med en blomma som överlämnades till henne i hemmet av sekreteraren efter 

mötet. 

c Torben Zedrén informerade om föreningens nystartade hemsida, www.alsterbrobackebo.se På 

denna sida kommer nyheter fortlöpande att finnas för att informera om vad som är på gång i 

området. 

§18 Mötet avslutades     Ordförande avslutade mötet.              

Alsterbro 2016-04-17 

 

 

Ordförande Kjell Kristiansson   Sekreterare Lena Arén 

 

 

Justerare Claes-Göran Alriksson  Justerare Tore Isaksson 

http://www.alsterbrobackebo.se/

