
Protokoll liirt vid årsmöt€ fiir medlemmar i fiireringen Viby i utveckling, onsdagen den
2l mars kl. 18.00 2012. Musikrummet Arboga Stadsbibliotek

N?irvarande: Lars Karlsson,
Vivi-Am Lindqvist,
Lennart Rosdahl,
Karl-Ame Wassberg,
Per Wassberg,
Lennart Andersson,
Gtmilla Andersson,
Lars Öhman,
Gunta Larsson,
Olle Bemström,
Mats Löfdahl,
Åke Persson,
Eckhard Rohde,

sl

Sqrelseledamoten Lars Karlsson hälsade alla välkomna och lii*larade årsmötet öppnat.

$2

Till ordörande liir fusmötet valdes Lars Karlsson och till seketerare Lennart Andersson.

$3

Beslutades att faststiillande av röstlzirgd anstår tills behov öreligger.

$4

Att j:imte ordörande j ustem dagens protokoll valdes Karl-Ame Wassberg och Olle
Bemström.

$5

Kallelsen till årsmötet har skett med personliga brev. Kallelsen till å$mötet godkiindes.

$6

Stlrelsens verksamhetsbedttelse öredrogs av Lars Karlsson.
Som kassör står felaktigt Lennart Andersson - ska vara Lennart Rosdahl.
Berättelsen lades till handlingarna.

Revisorcmas berättelse upplästes av kassören Lennart Rosdahl och lades till handlingarna.



$7

Beslutades att Resultat och Balansrzikningen fastställdes i öredraget skick samt att årets
vinst10,000 kronor överftirs i ny filning.

$8

Årsmötet beslutade, i enlighet med revisoremas ftirslag, att bevilja styrelsens ledamöter
ansvarsfiihet {tjr dess örvaltning under 201 1.

$e

Frågan angående arvoden till styrelsens och revisoremas ledamöter, bordlades till senare
möte.

$ l0

Under punkten budget framkom att öreningen har haft inkomster på 10,000 kronor, men
inga utgifter under verksamhetsåret 2011.

Budget fiir ar 2012 omfattar
. de budgeterade kostnadema ör projektet "Inftastruktur i Viby". Där ingår bl. a

kostnaderna ör hemsidan under detta året (442,50).
. kostnaden ör bankgiro/bankkonto i Sparbanken Västra Mälardalen (500:-)
r ev. kostnadcr ör studiecirkel (uppskattat till ca 2 000:-) om odnamn, se $ 16.

#astrsl.{c+i-Vib}: 5e a,ur /,1,t rt 4lt,-

$ 1l

Sqrelsens litrslag till årsavgift 2012.

- Ingen arsavgift ftr betalande medlemmar 2011.
- För nytillkommande medlemmar under 2012, årsavgift 500i

Å$mötet beslutade enligt styrelsens fi;rslag-

$12

Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 4 st. ledamöter och inga suppleanter.
Vidare beslutade årsmötet att välja två st. ledamöter på två ar och två st. ledamöter på
ett år fttr att 1ä kontinuitet i styrelsen.

s 13

'fill sqaelscledamöter ör en tid av två år valdes Lars Karlsson och Bo Lindqvist.
Till stlrelseledamöter ftir en tid av ctt år valdes F'redrik Andersson och Lennat Rosdahl.



Bo Lindqvist valdes till strelseordörande på ett fu.

$14

Till revisorer liir en tid av ett år omvaldes Jan-Olov Löfdahl och I-ars-Ame Rosdahl.

$ 15

Inga skiftliga åirenden hade inkommit till st'.relsen fiån ftireningens medlemmar.

$ 16

Övriga ftågor.

Diskuterades om att starta en studiecirkel angående ortsnamn i Viby (bebyggelse- och
natumamn).

$ 17

Ordftirande Lars Karlsson tackade de nåirvarande och örklamde årsmötet
liir avslutat.

Dag som ovan

M*-/%,
Lennart Andeisson
Seketerare

Justeras:

Karl-Ame Wassberg

lZS"*/*;
Olle Bemström


