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1. Motet <ippnades av Lennart Johansson.

2. Styrelsens forslag till foredragningslista faststrilldes efter iindring av punkt
14 "Frh,ga om valberedning".

3. Till ordforande for motet valdes Lennart Johansson.

4. Till sekreterare for motet valdes Ulf Linder och till justeringsmrin
Orjan Huge och Torsten Malmberg.

5. Arsmotet forklarades stadgeenligt utlyst.

6. Styrelsens verksamhetsberiittelse och ekonomiska beriittelse redovisades av
Lennart Johansson vilket godkiindes och lades till handlingarna.

7. Revisorn Borje Ericssons revisionsbertittelse laistes upp av Lennart
Johansson, och lades till handlingarna.

8. Styrelsen beviljades enhiilligt ansvarsfrihet for det gingna ttret.

9. Viigunderhill 2014-2015
Styrelsens forslag till viigunderhill beviljades av mcitet.

10. Styrelsen forslag till utgifts- och inkomststat for 201412015 faststiilldes med
oforiindrad irsavgift pi 1000 l<rlhr, och godkiindes efter iindring att
styrelsens arvoden hojs till 7000 l<rl2rr och budgeterat resultat till 21000 kr.
Lennart Johansson presenterade diirefter avgiftsmodellen evs. *lika
f r\lurk * r:: r':: an et * l"n **iI *'m snv gi *i*r'.

I 1. Motet foreslog och godkiinde hojt styrelsearvode till 7000 kr.

12. Valberedningens forslag till val av styrelse redovisades av Rolf Lundmark
och Bo Jonsson.
Motet valde i enlighet med detta:
Ordforande: Ake Bengtar, nyval tom 2015
Kassor: Lennart Johansson, vald tom 2015
Sekreterare: Jens Gullin, nyval tom 2016
Viigansvarig: Orjan Huge, omval tom20t6
Styrelseledamot: Hans Dahlgren, omval tom 2016



Suppleant: Ulf Linder, omval tom 2015
Suppleant: Sten Mollerud, nyval tom 2015

13. Till revisorer valdes i enlighet med valberedningens forslag:
Revisor: Miirta Malmberg, nyval tom 2015
Revisorssuppleant: Margita Ostholm, omval tom 2015

14.Frhga om valberedning: Till valberedning omvaldes Bo Jonsson,
sammankallande, och Rolf Lundmark.
R*l{'Lurrcl:nark li:*m}acte ett fiir:s}ag inn*brir:anate att tomtiigllr{ii::eningar:na i
'X'r*vilt resp. Ii. V*r}<ar* *nga$l$rrls {trr fr*mtieia tillsrittand* av
vilgsil*:liilligl:*t*ins styx'gl5*"" ):tirslaget tas Lr*ei*r 0v*rviigande i:v stvrelsen.

15. Inga skrivelser och motioner har inkommit till styrelsen

16. Det justerade protokollet skall distribueras via e-mail samt anslis
sedvanligt pi anslagstavlor inom S. Verkaro resp. Trevik samt inforas pi
Trevik tomtiigarforening s hem si da, )*"::vw, L(cv i k."$Q

17 .Inga ovriga frigor stiilldes.

[8. Lennart Johansson tackade for visat intresse och avslutade motet.
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