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Årsmötesprotokoll 22 mars 2016
Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna
1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista
Röstlängden fastställdes till 7 namn.
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Årsmötet fann att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Ulf Olsson och till sekreterare Harriet Goliath.
4. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Ditte Sparre.
5. Godkännande av föregående årsmötes protokoll
Protokollet godkändes. Det är publicerat på föreningens hemsida.
6. Föredragning och godkännande av föreningens verksamhetsberättelse
Ulf Olsson lämnade en kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen. Den finns
på hemsidan..
Det påpekades, att sammanvägt buller inte räknas vid bullermätningar.
7. Kvällens gäst.
Vi har haft förslag på gäst, men ingen hade möjlighet att komma.
8. Föreningens ekonomi
Kontot är spärrat och banken kräver kompletterande uppgifter om kassören ska få
tillgång till kontot. Behållningen är ca 4 800 kronor.
9. Revisorernas berättelse
Revisor Björn Wanjura har meddelat, att han fn inte kan lämna någon
revisionsberättelse utan den får komma i efterhand.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under förutsättning att revisor i efterhand kan
lämna revisionsberättelse.
11. Styrelsens förslag och motioner
Inga förslag eller motioner hade inkommit.
12. Val av ordförande och övriga ledamöter samt ersättare
Ulf Olsson
ledamot
omval 1 år
Harriet Goliath
ledamot
omval 1 år
Gunnar Lustig
ledamot
omval 1 år
Ditte Sparre
ledamot
nyval 1 år
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13. Val av revisor och ersättare
Björn Wanjura
ordinarie
Hans Redtzer
ersättare

omval 1 år
omval 1 år

14. Val av valberedning
Beslutade att styrelsen är valberedning.
15. Fastställande av eventuell medlemsavgift
Årsmötet beslutade att avgiften ska vara frivillig.
16. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Budgeten fastställdes till bankavgift 600 kronor och lokalhyror 600 kronor.
17. Övriga frågor
Hyresgästföreningen i Rotebro m fl har inbjudit till möte den 30 mars. Sture
Bergström och Per-Olof Wahlberg är intresserade av att delta. Swedavia har inbjudit
till informationsmöte den 27 april. Harriet har blivit kontaktad av tjänsteman i
Sollentuna kommun angående eventuell bullermätning hos en boende i Gillberga.
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