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Stämma
Föreningens årsstämma hölls på Knipans lada med representanter för 82 stugor, 113 personer var
närvarande på stämman.
Medlemsantal
Föreningens medlemsantal var vid årsskiftet 427 medlemmar. Anslutna medlemmar till
Föreningens va-anläggning var 31/12 2015, 415, en ökning med 2, varav på
Strandskatan 113, Viggen 223, Snäppan 79.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda styrelsemöten samt ett
konstitueringsmöte. Au har under året haft ett flertal inte protokollförda träffar och mailkontakter
varav flertalet har berört de pågående förhandlingarna om nytt arrendeavtal med kommunen.
Ägarbyte
Under 2015 har 22 försäljningar och 9 överlåtelser registrerats.
Information.
Till medlemmar har föreningen under året skickat information vid fem tillfällen, mars, maj, juli,
september och november.
Verksamhet
Föreningen har under året anordnat städdag, tipspromenader, midsommarfest, 2 trubaduraftnar,
och en loppmarknad.
Föreningens städdag anordnades den 16 maj och samlade ett fyrtiotal medlemmar. Tillsammans
plockade vi upp skräp i området och iordningsställde ”vår” festplats, Björklunden. Aktiviteten
var uppskattad.
Tipspromenaderna var sex till antalet och 456 vuxna och 136 barn blev årets resultat.
Promenaderna är populära och utgör ett trevligt inslag under sommaren. Antalet deltagare var
något mindre än tidigare år vilket vi får skylla på att det vid några tillfällen var mycket dåligt
väder.
Årets midsommarfirande va som vanligt på midsommarafton. Firandet var mycket välbesökt och
uppskattat. Det dansades till musik runt stången. Lotter såldes och godispåsar delades ut till alla
barn.
Två trubaduraftnar anordnades under sommaren. Arrangemangen uppskattades mycket av
medlemmarna och var välbesökta.
En loppmarknad anordnades under sommaren där 7 utställare deltog. Även detta arrangemang var
populärt
Föreningen vill rikta ett stort tack för anordnandet av årets aktiviteter, till fritidskommittén och
tipspromenadansvariga samt till alla övriga som hjälpt till med arrangemangen.
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Förslag till dagordning vid föreningsstämma 26 juni 2016
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av mötesordförande och sekreterare.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll.
6. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
7. Rapporter. Arrendeavtalet med kommunen
Friköpning
8. Stadgar, förslag till nya stadgar
9. Styrelsens årsredovisning, jämte revisorernas berättelse Beslut om fastställande av
balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Beslut om arvoden för 2017-2019 och övriga ersättningar
12. Beslut om budget för 2017.
13. Fastställande av årsavgifter, insatsbelopp samt övriga avgifter 2017.
13. Utökning av styrelsen. Förslag Styrelsen utökas med 2 ledamöter
Val av styrelse.
Val av ordförande på 2 år.
Val av 2 styrelseledamöter på 2 år.
Val av 1 styrelseledamot på 1 år.
Val av 1 styrelsesuppleant på 1 år
14.Val av 1 revisorer på 2 år. Val av 1 suppleant på 1 år
15.Val av valberedning 3 ordinarie 1 suppleant på 1 år.
16.Övriga val. Fritidskommitté, Tipspromenadansvariga Samtliga val, 1 år
17. Styrelsens förslag till arrendeavtal med stugägarna
18.Övriga ärenden
19.Avslutning
.

