
Protokoll frin i rsmiite Triiviksgirdens Viigsamfiillighet 2017 -08-20

1. Arsmdtet cippnades av ordftirande Ake Bengtar

2. Styrelsens forslag till ftiredragningslista faststiilldes.

3. Till ordfiirande ftir mritet valdes Ake Bengtar

4. Till sekreterare ftir m<itet valdes Ulf Linder, och till justeringsmiin
Jens Gullin och Sten Miilleryd.

5. Arsmcitet ftirklarades stadgeenligt utlyst.

6. Styrelsens verksamhetsberiittelse samt ekonomiska ber?ittelse
redovisades av ordftirande Ake Bengtar och kass<ir Lennart Johansson,
vilka godkiindes och lades till handlingarna.

7. Kasscir Lennart Johansson redovisade revisoms revisionsberiittelse
som sedan lades till handlingarna.

8. Styrelsen beviljades enhiilligt ansvarsfrihet ftir det g&ngnabret.

9. Styrelsens ftirslag till viigunderhill for 2017-2018 beviljades av m<itet.

l0.Styrelsens forslag till utgifts- och inkomsttak samt utdebitering
2017-2018 faststiilldes med ofiiriindrad irsavgift i normalfallet 1000
krlfastighet och ir. Styrelsen delgav iiven information om, samt
uppvisade pi motet, en lista med avgift per fastighet i samfiilligheten
som t.ex. kan anviindas ftir kronofogds[renden.

1 l.Mdtet godkiinde oftiriindrat styrelsearvode pi 7000 kr fiir det
kommande 6ret.

12 .Y alberedningens fiirs lag till styre ls e ledamdter och supp leanter
redovisades. Mcitet valde i enlighet med detta:
Ordfiirande: Ake Bengtar, omval 1 6r t.o.m. 2018
Kassrir: Lennart Johansson, omval 2 ir t.o.m.2019
Sekreterare: Ulf Linder, kvarstir 1 itr t.o.m.2018
Viigansvarig: Orjan Huge, omval 2 ir t.o.m.2019
Styrelseledamot: Sten M611eryd, omval 2 ir t.o.m.2019
Suppleant: Jens Gullin, kvarstir 1 6r t.o.m. 2018



Suppleant: Jan Andersson, omval 2 Fr t.o.m.2019

l3.Revisor och revisors suppleant valdes i enlighet med valberedningens
fiirslag:
Revisor: Miirta Malmberg, omval I ir t.o.m. 2018
Revisors suppleant: Margita Ostholm, omval 1 5r t.o.m. 2018

14.Till valberedning omvaldes Thomas Hanson som sammankallande,
samt Bjcirn Magnusson.

l5.Inga skrivelser eller motioner inkom under det g&ngnabret.

16.Det justerade protokollet skall distribueras via e-mail samt anslis pi
sedvanligt siitt pi anslagstavlor inom S Verkard respektive Trevik,
samt inftiras p& Trevik Tomtiigarefiirenings hemsida (www.trevik.se)

lT.Inga 6,vriga frigor stiilldes pi m<itet.

tt.Ake Bengtar och rivriga styrelsen tackade fiir visat intresse och
ftirtroendet och avslutade irsmdtet.

Mritesordfiirande
Ake Bengtar

Mritessekreterare
Ulf Linder
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