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Brunns skols mntsalen
onsdagen den 24 *pril zglgrkl lg:tB . I-skåk
samt I fullmakt'
Niirvarande: 51 medlemmar enligt niirvarolista
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lVlötets öPPnande'
och medlemmarna hälsades välkomna'
Extrastiimman öppnades av Lars Bennerheim

Faststiillande av dagoldning'
Godkändes och dagordningen faststalldes

g

tid'
Godkiinnande av afikalrelse skett i sbdgeenlig
i stadgeenlig tid'
skett
extrastämman
till
g
attkallelse
fastslo

Mötet

Uppråttandeavröstlång$"Röstberåfti.gailskalluppgefastighetsbetecloing
N'arvmolistor farms utlagda for påslaift'

Valav mötesfunldioffi€r'

-

Odförande
Seloetcrart

-

Ju$eringsnån(2st)

-

Lars Bennerheim och

till

sitande
Till ordfiirande for eltrastamman föreslogs och valdes
Jonson'
Kjell
sekreterare foreslogs och valdes
och valdes Maria Monier Melin och Nils Östling'
Till justeringsma", äfi,ä.ororiL"tä, nir"rtogt
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G"et"I|Ttln"teq"'"
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pga atthan

entledigande (önskar avgå)
ordftiranden l-ars sennerheim fbrklarade attTan-begart
mottagit hot via mail från medlem'
också
sig solidariska med ordföranden och begårde
övriga ordinari" ,ty*f*J"0"*Oter har fOrklarat
sitt eitledigande med anledning av hotet'
i samband med extra insatt styrelsemöte 20190402'
Detta har

n"*n t* åf*lt"r"äoiog"o

Val av styrelseledamöter och suppleanter'.-Valberediingen presenterade sitt forslag
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Ledamot :
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Ledamot
Ledamot

till funktionärer'

Claes t{åkan fubenius Ga Brunnsv 136
Lars Brunnelöv Ga Brunnw 96
Jörgen Bryntesson Ga Brunnsv 83
v 16
Jennie Henriksson Baron Cederströms
65
Brunnsv
Ga
Nilsson
Ulf
Sofi ÅhnstrOm Baron Cederströms v 22
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Pkt 6 forts

MariaMgnierMelinpåpekadeattderrgeografiskafdrdelningenbordevarabäthesåatt
hela BVFs område representeras bätte'

I

r

stiimman'
då'rftir, accepterade och valdes av
Mikael Beanier (stva'rdalsvagen) ftrestogs

Valberedningenkomframtill{ördelningenavpostefefterenkortajourneringpåmötetoch
öreslog fiiljande:
Ga Br'.m-nsY 136
Ordforande 1 är: claes Håkan Arbanius
Ledamot 1 år: Lars Brunnelöv Ga Brunnsv 96
83

Ledamot 2 är'- Jörgen BrYntesson Ga Brunnsv
v 16
Ledamot 1 år: Jennie Henrikssoll Baron cederströms
v 81
Ödmans
Pastor
16,
Ledamot 2 Lr: Mikael Beanier Skvaldalsv
65
Suppleant 1 år: Ulf Nilsson Ga Brunn$v
v ?2
Suppleant 1 år: ion Åhnström Baron Cederströms
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)L3111UIr411 6t
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(stadgarnaanger6stledamötet,5stordinarieochStis:l:T:

,$#l#r""å läuä---"** -tt stå1nman välier srvrels*ns ordforande'
öwigu posterltrottlott"t fordelas inom styrelsen'
ra över posten som
inom Bw som senare iir vilrig att
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yu"wbeslut från den ordinarie tust,mman
,rm::?ilHå* budget'
lngen var däremot'

btiut

absolut måste

t ex fastställd

7 Ilatrm töranslåede

av
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r -:i nr^r^-.,an^./F'lrnäsv och KBK senast 8/5'
Beslutadesattanst.äspåfÖreningensanslagstavlorvidFladenvägen/EknisvochKBKsenast
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Bennerbeim tackade medremmarna

ftr

uppmiirksamheten och fil'rklarade

extrastii$man avslutad'

Ingarö 2019-05-Sg

Vid protokollet Kjell Jonson
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Justeras:
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Maria Monier Melin

Lars Benneråeim
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