Protokoll fiirt vid Idala Villaiisare Ekonomiska Fdrenine Arsm0te den 16 iuni 2015

klrL8.l9 pi Idala Gflrden
12 deltagare

1. Ordfiirande trngela Ohlsson hiilsade alla viilkomna och forHarade
2. Dagordningen godkandes.
3. Ordforande Ingela Ohlsson valdes att leda irsm6tet.

motet oppnat.

4. Till justeringsmiin valdes Christer Hansson och Kjetil H0iland.
5. Kallelse till 6rsmotet godkdndes.
6.
7

.

Styrelsens verksamhetsberiittelse godkiindes.
Revisorernas verksamhetsberlttelse godktindes.

8. Balansriikningen godkiindes.
9. Styrelsen beviljades ansvarsffiet

for 2014.
10. Arsavgiften for 2016 iir oforiindrad med 100 kr per ir.
11. Arvoden pi 2 000: - som fordelas inom styrelsen.

Till styrelseledamoter pi 2 frr omvaldes Magnus Sommansson och pi 1 flr Yvonne Engblom.
Till ordforande pLl fu omvaldes Ingela Ohlsson.
14. Till styrelsesuppleanter p&2 frtr omvaldes Thomas Franzen och Kristoffer Jeppsson.
15. Till'revisor pfl I frr valdes Jonas Widtfelter.
16. Till revisorsuppleant pfl 2 ir valdes Sivert Gardell.
12.
13.

17. Till valberedning pi I ir omvaldes Carl-Axel Wildt och Christer Hansson.
18. Focus i Veber0d som arbetar i olika grupper for att skapa en ny oversiktsplan. Byggnation,

natur, fritid, skol4 omsorg och service

Marken mellan Idalaviigen och Ddn<idsviigen dar agaren hade ansdkf om bygglov, fick avslag.
Broarna kommer att repareras, material kops in.
Lekplatsen kommer att fil fotbollsmdl, bollviigg, trappa till rutschkanan, gunghAstar siitts p6
plats, gungor till mindre barn och bord med biinkar.
Ansvariga blir Kjetil Hdiland och Frederik Degrande som tar emot all hjelp de kan fii.

Invigning av den nya lekplatsen beriiknas bli veckan innan skolstart. Invigningen firas med
bl.a. grillad korv'.

19.

Motion har inkommet med fdrfrf,gan om saker fdr mindre barn pi lekplatsen, vilket nu
kommer att ktipas in under sommaren.

20. Ingela tackar fdr visat intresse och avslutaf, mOtet.
Veber6d 2015-06-16
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