
BiTÅ Årsmötesprotokoll 2009

Datum och tid: 2009-06-14 kl. 19.00
Plats: Tväråmarks föreningshus
Närvarande: 5st inklusive styrelsen 6st

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande PG Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till ordförande respektive sekreterare valdes PG Olsson och Linda Lönneborg.

§ 3 Godkännande av röstlängden
Godkännande av röstlängden tas upp vid behov.

§ 4 Val av justeringspersoner
Till justeringsmän valdes Marcus Bergner och Ingela Granberg.

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Årsmötet befanns stadgenligt utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordningen
Dagordningen för stämman fastställdes.

§ 7 Styrelsens årsredovisninghandlingar och revisionsberättelsen
Stämman godkände årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen. 
Handlingarna skall publiceras på www.tvaramark.se, IT-föreningen: Dokument

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt 
överföra årets förlust till budgetåret 2009. BiTÅ har inte fått slutlig faktura från 
Gunnarsson, vilket förklarar det höga beloppet på bankkontot.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

§ 10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Stämman beslutade att styrelseledamöternas avgift för bredband för år 2009 blir 
900 kr inklusive moms per person. Beslutet omprövas vid nästa årsmöte.

§ 11 Budget
Stämman beslutade godkänna budgeten för år 2009. Rörelsekapitalet beräknas 
till ca 100 000: - Vilket är fullt tillräckligt för att klara oförutsedda utgifter.

§ 12 Medlemsavgifter och andra avgifter
Stämman beslutade att medlemsavgiften förr 2009 skall vara samma som 
föregående år, 100: - för både aktiva och passiva medlemmar.

http://www.tvaramark.se/


§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Till ordförande för 2009 nyvaldes Pierre Stoltz på ett år.
Till styrelseledamöter valdes (nyval= för två år, omval= för ytterligare ett år):
PG Olsson nyval
Richard Ramnefält nyval
Lotta Hörnblad omval
Linda Lönneborg omval
Till styrelsesuppleant:
Frida Renström omval

§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleant
Till revisor respektive revisorsuppleant omvaldes Ingela Granberg och nyvaldes 
Tore Ericsson.

§ 15 Val av valberedningen, två personer, varav en skall vara sammankallande.
Till valberedningen för verksamhetsåret omvaldes Markus Bergner och Ola 
Lindmark.

§ 16 Övriga ärenden

Fakturor via e-post
Fakturering via e-post tas åter upp på nästa årsmöte. Men fakturering kommer 
dock successivt att ändras från pappersfakturering till elektronisk e-post.

Byggnadsföreningen el-kostnad
Byggnadsföreningen fakturerar BiTÅ 350: - per år för elförbrukning i 
föreningshuset

Hemsida-bilder
Stämman beslutade att styrelsen får besluta om publiceringsregler. Styrelsen 
utser även webbansvarig och publiceringsansvariga.

TV-nuläge
Inget nytt angående TV. Avvaktar i den frågan.

Ny medlem
Ny medlem, Anders Nilsson, till sommaren.

Tväråmark 2009-06-14

Linda Lönneborg PG Olsson
Årsmötessekreterare Ordförande

Justeras:
Marcus Bergner Ingela Granberg 


