
 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Kommunbygderåd Nyköping den 25 april 2018 

 

Årsmötet hölls i Stavsjö i närvaro av ett 15-tal medlemmar. 

§ 1. Ordföranden Larz Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2. Årsmötet befanns vara i behörig ordning utlyst. 

§ 3. Den föreliggande dagordningen godkändes. 

§ 4. Till ordförande för årsmötet valdes Larz Johansson. 

§ 5. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunnar Casserstedt och Håkan Lundberg och Sofia 

Josefsson utsågs att justera dagens protokoll. 

§ 6. Gunnar Casserstedt föredrog årsberättelsen och Tord Bonde fördrog den ekonomiska 

redovisningen som lades till handlingarna utan erinran; handlingarna bifogas protokollet. 

§ 7. Tord Bonde föredrog revisorernas berättelse av vilken framgår att föreningens samlade 

tillgångar uppgår till kronor 72 027. Revisorerna föreslog att presenterad resultat- och 

balansräkning skulle fastställas och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. 

§ 8. Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat- och 

balansräkning, att föra behållningen i ny räkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

år 2017. 

§ 9. Efter förslag från valberedningen beslöt årsmötet att fastställa antalet till 11 ledamöter. 

§ 10. Till styrelseordförande för en tid av ett år valdes Larz Johansson. 

§ 11. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Larz Johansson, Gunnar Casserstedt, 

Lars Waern, Christer Fredriksson och Tommy Jansson. Som fyllnadsval till 2019 valdes Håkan 

Lundberg.  Ordinarie ledamöter som kvarstår under 2018 är Bengt Anglered, Tord Bonde, 

Sofia  Josefsson, Monica Kristensveen  och Bertil Sannel.  



§ 12. Till revisorer för en tid av ett år valdes Kurt Rindståhl, Nävekvarn och Jenny Grape 

Marmgård, Aspa med Kjell Edvardsson, Bogsta som ersättare. 

§ 13. Till valberedning valdes Jacqueline Hellsten, Bettna, Lennart Halvarsson, Tystberga och 

Kjell Ericsson, Runtuna. Sammankallande kommer att beslutas av de valda. 

§ 14. Under punkten Av styrelsen anmälda frågor meddelade Larz Johansson att inga sådana 

inkommit. 

§ 15. Som en övrig fråga restes hur Rådet (KBR) ställer sig till utbyggnaden av fiberkabel på 

landsbygden. KBR beslöt att utreda möjligheten att finna en lösning där andra fallerat. 

§16 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.  

 

Gunnar Casserstedt, sekr.                      Larz Johansson, mötesordf. 

 

Håkan  Lundberg, justerare            Sofie Josefsson, justare 

 


