Protokoll fört vid föreningsstämma för BRAVOS:s
ekonomiska förening 2021.
Plats.

Byahuset Kuggeboda

Dag :

2021-10-30 Kl. 10.00 -12.00

Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Jonny Ulvtorp.
§1

Till ordförande för stämman valdes Jonny Ulvtorp

§2

Dagordningen godkändes.

§3

En förteckning av närvarande medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Stämman
beslöt att fastställa förteckningen om votering skulle ske. På mötet var totalt 16
närvarande.

§4

Till sekreterare för mötet valdes Mats Johansson och till justeringsmän tillika
rösträknare valdes Per Håkansson och C.G. Rosenquist..

§5

Kallelsen till årets föreningsstämma förklarades utlyst i behörig ordning.

§6

Föregående mötesprotokoll från årsmöten 2019 och 2020 föredrogs och
godkändes.

§7

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för
2019 och 2020 godkändes och lades till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelser för 2019 och 2020 föredrogs av Anders Johansson.

§9

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningarna för
2019 och 2020. (för mer info se hemsidan)

§ 10

Föreningsstämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2019 och
2020.

§ 11

Rapport från mötena med Ronneby Miljöteknik (RMT) ang. övertagandet av
avloppsanläggningen.
Ordförande informerade med ett bildspel om styrelsens kontakter med RMT
hittills och hur styrelsen avser driva frågan framöver för att få till stånd att RMT
övertar avloppsanläggningen.
En grupp bestående av förtroendevalda i BRAVO kommer att bereda ett
eventuellt avtal från RMT inför BRAVO:s planerade extramöte.

Kommer inte BRAVO att kunna komma överens med RMT avser styrelsen att
gå vidare till länsstyrelsen för att få till stånd ett verksamhetsområde för
BRAVO:s område.
Stämman beslutade att BRAVO skall gå vidare enligt ovan.
.

§ 12

Inga inkomna motioner från medlemmar.

§ 13

Som arvoden för styrelsen uppdrog stämman åt ordföranden att bjuda ut
styrelsemedlemmarna med respektive på en gemensam middag och att erbjuda
enklare förtäring vid styrelsemötena.

§ 14

Föreningsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att ingen årsavgift skall
erläggas.

§ 15

Föreningsstämman beslöt att välja följande medlemmar till styrelsen:
Ordförande, Jonny Ulvtorp
Sekreterare Mats Johansson
Kassör, Anders Johansson
Ledamot, Peter Thorman
Ledamot Tomas Jönsson
Suppleant Anne-Lie Landehag
Suppleant Maja Smitt

§ 16

Mötet valde följande medlemmar till revisorer:
Revisor, Jan-Olof Tynnerstål
Revisor, Per Tobiasson
Suppleant Pär Håkansson
Suppleant Christian Hansen

§ 17

Kvar 1 år
Omval 2 år
Kvar 1 år
Kvar 1 år
Omval 2 år
Omval 1 år
Omval 1 år

Omval 2 år
Kvar 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

Mötet valde följande medlemmar till valberedning:
Jan- Gunnar Lundgren
Fredrik Nilsson
Suppleant, Helen Smitt

Omval 2 år
Kvar 1 år
Omval 1 år

§ 18

RMT:s uttag av för hög fast avloppsavgift.
Peter Thorman informerade: Enligt ”Svenskt vatten” är det skäligt att en fast
avgift som tas ut av en kommun sätts ner med 20% till fastighetsägare som har
egen avloppsanläggning. Detta kan fastighetsägarna kräva tio år bakåt. Viktigt
att poängtera är att denna fråga berör enskilda fastighetsägare, ej BRAVO.
BRAVO:s hemsida: bravo-kuggeboda.se
På hemsidan kommer fortlöpande att läggas in vad som är av intresse för
medlemmarna.
Peter Thorman är redaktör.

§ 19

Anders Ring informerades om kostnader m.m. vid nyinstallation av en
avloppsanläggning.

§ 20

Mötet avslutades genom att ordföranden tackade deltagarna för visat intresse

BRAVO:s hemsida: bravo-kuggeboda.se

Sekreterare

Ordförande vid stämman

Mats Johansson

Jonny Ulvtorp

Justeras:

Per Håkansson

N.G. Rosequist

