
Protokolll från å rrrimniite
Trä,viksgår'd ens \y'ägsam fiillighrlt 2llr18-0ill-26

1. fusmötet öppnades av ordfiSremde Å1,:e l3engtar

Årsmöte,t forklarad,es starlgeerrligt utlysl .

2, Styrelse r t; förslag til I fiir ld::aE;niLnluJsl ista fastsl.ä[] des.

3. T'ill ordlörande för nLcitet vatdes Årke Brutgtar

4. T'ill sekreterare för'nLcilet valdes tlllf l-incler, och tilll iursitrcnrig;smiirr

I\4åirta IV[a irnlierg ocl r ]'ore §an«trströur.

5. Styrelse,r:; ve.rllsamhettlbr:rä.ttelsie rsntrLt el'i:on,omililka berät.te:trst:

rr:dovisados av ordlöriurri.e ,Åke Br:rng;tal och .[lasr;ör Letrriart Johansrsnrt.,

vilka go 11,:iin<1e:s or;h la,ders till hrmrr:llillgi:B:na.

6. Kassör Le:nnzrl Joha.rsrlon t'edorzisado rr;:''1ri3611^1tsi rer','isir:tr sb,tlrlittrg-lse

som sedilrL lades ti,[]l ha.ndliriganra.

7 . Styrelser beviljades enhtrilligt a:rs',zarlifi:llret fcrr dr:t gånlgrta ilret.

8. Styrelsens forslag till vägr;urrderhäll ftir ::1017-:2C|18 beviljades av nLÖtet,

g. Styrelsens förslag till utgifts- ,)oh inkonisttak siunt utcleb'iteri ngl/ttll -
2018 fastställdes med stutkt årsavgift i n,ormalflalltet till 80Ct kr p,er

fastighet och år. Stlrrelselr clel;3av även infomiatjon om, sannt

uppvisade på mötet, en lista nred avg:ift per fastiglhet i samfalligheten
som t.ex. kan anvärdas för krr:nofbgdeärende:n.

l0.Motet godkiinde otör'iindrat sfyrelsearv,odle på 7000 kr tör ,rlet

kommar,de år'et.

1 I . ValbererXningens forslag till slyrel sel:dalnöter o,ch suplpl eanter

redovisades. lMötet valde i enlighet nLecl rletta.:

Ordforande: Åke Bengtar, omval 1 ål't.r: m.2019
Kassör: Lennart Johansson, hrarstfu: I iårr t.o.rn' 2019

Sekreterare: Ulf Lirrder, omval2 itt t,o.m. 20')-0

Vägansvarig: Örjart Huge,lcvirstärr 1 ar t,o.rn. ilOl9
Styrelseiedamot: Sten M'ÖlleIJ/d, l'valstftr I är t'o'm ' 2}tl9
Suppleant: Jens Gullin, omval 2. år t.o.m " 2020

Suppleart: Jan Andierssot,:I, kv;arstilr I år' t.o.rn -'.ZA,9



12.Revisor och rerrisors stlppleant rraldeli i enlighet tned'u'albeiredningens

förslag:
Revisär: Måirta Malmberg, ortval n år t'c''m' :e019

Revisors suppleant: Margita Östholm, orrval 1 år t'o'mL" 2019

1 3 . Till valberedning omvaldes Bi örn Mitg trtssoll som samnnernkallande'

samt Margareta Wörnert

ll.Ingaskrivelser eller motioner inkom undler det gangna året'

15.Inga övriga frågor ställdes på mrötet'

16.Det justerade protokollet skall clistribuenas via 'l-mail salnt anslås på

sedvanligt satt på anslagstavlor inom S \i'erkerr(i respektive Trwik'

samt inforas på Trevik t'rrmtagarefönonin'gs hernsida ('r'rT rur'trevik'se)

17. Äke Bengtar oc:h owiga styrelsen tackarl: för visat intresse och

förtroentlet och avslutade a:rsnrötet'

MÖte sls el«et re)tril.ri:]

Ulf LirnLderÅke Benglar

I\fiärta Mallnrlberg,

.{ /\ s7-*

Just:erringsman
Tore Sandströtn


