ProtokoAfiirt vid ldala Villaiigare Ekonomisk Fdrenings drsmdte den
19 jali 2017 kl. 18.00 pd Idalu lelEluts.
9 deltagare

1.

Ordftirande Ingela Ohlsson hiilsade alla viilkomna och ft)rklarade mtitet dppnat.

2.

Dagordningen justerades

3.

Ordftirande Ingela Ohlsson valdes att leda mdtet.

4.

Till justeringsmiin valdes Bo Landgren och Kjetil H<iiland.

5.

Kallelsen

6.

Styrelsens verksamhetsberdttelse godkiindes.

7.

Revisorernas verksarnhetsberiittelse godkiindes,

till

pi punkt 10 till 2018 och godkiindes &irefter.

Arsmdtet godkiindes.

8. Kassdren Frederick

Degrande redogjorde ftir vilka kostnader som ingick i omkostnader
enligt balansrZikningen varefter den godkiindes.

9.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. fusavgiften ftir 2078 Ar oftiriindrad med 100 kr per 6r.
11. Mrites foreslog hiijda arvoden men styrelsen liimnade dem oftiriindrade pi 2.000 kr per ar
att ftirdelas inom stvrelsen.12. Till ordinarie styrelseledamot pi 2 flr omvaldes Magnus Sommansson.
13. Till ordftirande pfl I 6r omvaldes Ingela Ohlsson.
14. Till ordinarie styrelseledamot

p& 2 6r invaldes

Karin Delin.

15. Till styrelsesuppleant ph2 in omvaldes Thomas Frans6n.

16. Till styrelsesuppleant pi 2 in tnvaldes Jan Ryd.
17. Till revisor ph2

ir

invaldes Sivert Gardell.

18. Till revisorssuppleant pi 2 fir invaldes Bo Landgren.
19. Till valberedning pe 1 ir omvaldes Carl-Axel Wildt och Christer Hansson.

20. Allnen information.
Ordftiranden redo

-

gj orde :

fiir turema kring Idala Girden och dverklagande av bygglov som giorts till Liinsstyrelsen,
vidare till Mark- o miljiidomstolen i Vdxjd. Kommunen har dragit tillbaka planerna pi att
gdra gfrrden till flyktingboende, bygglovet ligger dock kvar. Lokaler gAr 6ter atthyra

ti[ftlligt.

- ftir arbetet med spdngarna i ravinen, d?ir ytterligare spingar byggts med \iiilp av
V?igsamftilligfoeten och btirlag lagts ut.
Trappa pi baksidan av kullen pi lekplatsen kommer att byggas enligt tidigare planer.
- fiir eventuella planer ftr att ldgga ner Medborgarkontoret i Veberdd liksom i Genarp och
Sandby. Kontoret kommer redan i htist att fii kortare 0ppet tider till 3 dagar i veckan.

Kjetil meddelade att medlemmarna kan hyra part5rt?ilt, bord och btinkar via honom.
Uppsiithring ingdr. Tiilten funs i 3 storlekar, 3x3meter - 3x6meter - 4x8meter.
Mdtet beklagade det diliga inhesset fr6n medlemmanna att niirvara pfl irsmtitet.

21. Ingamotioner hade inkommit.
22. Ordft)rande tackade ftir visat intresse och mtitet avslutades.

Veber0d 2017-07-19

Vid protokollet

ordftirande

Justeras

