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§ 1 Styrelsens ordförande Jenny Kron hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Jenny Kron valdes som årsmötets ordförande. Ingrid Hagelin valdes som årsmötets sekreterare.
§ 3 Micael Mellgren och Ove Carlsson valdes till justeringsmän.
§ 4 Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§ 5 Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.
§ 6 Fastställande av röstlängd. Årsmötet beslutade att vid behov ha handuppräckning.
§ 7 Jenny Kron presenterade föregående års verksamhetsberättelse. Årsmötet beslutade att godkänna den och
lägga den till handlingarna.
§ 8 Jenny Kron presenterade föregående års ekonomiska berättelse.
§ 9 Någon revisionsberättelse har inte inkommit. Årsmötet beslutade därför att den ska läggas ut på hemsidan
så fort den finns tillgänglig.
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 11 Någon ordförande kunde inte väljas. Årsmötet beslutade att detta får göras på ett konstituerande
sammanträde. Liselott Oldin fortsätter som kassör i ytterligare två år. Björn Jonsson avgår i förtid.
§ 12 Följande ledamöter föreslogs av valberedningen och valdes till styrelsen:
Maria Zettersten 2 år
Irina Karlqvist 2 år
Christoffer Björn 2 år
§ 13 Följande suppleanter föreslogs av valberedningen och valdes till styrelsen:
Maria Böröy omval 1 år
Ann-Louise Lindh omval 1 år
Isak Futsum omval 1 år
§ 14 Följande revisorer föreslogs av valberedningen och valdes till styrelsen:
Ordinarie Mikael Madison omval 1 år
Ordinarie Göran Digerstedt omval 1 år
Suppleant Håkan Johansson omval 1 år
Suppleant Jens Johansson omval 1 år
§ 15 Årsmötet beslutade att välja följande personer att ingå i valberedningen:
Torbjörn Holm omval 1 år
Christer Carlén (sammankallande) omval 1 år
Önskemål att eventuella avsägningar kommer valberedningen tillhanda minst en månad innan årsmötet.
§ 16 Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet. Styrelsen hade heller inga förslag att presentera.

§ 17 Inga propositioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet.
§ 18 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska ligga oförändrad på 20:- / person.
§ 19 Övriga frågor
Önskemål framkom att styrelsen undersöker om det finns möjlighet att sätta upp någon form av farthinder
eller skylt för att minska olycksrisken vid gång/cykelöverfarten i början av Stenåsvägen.
Farten är ofta ganska hög och övergången trafikeras av gående/cyklande barn.
Kommunen kontaktas i första hand.
Även utfarten från Filsbäck till väg 44 diskuterades. Det kan vara svårt med sikten precis när man svänger ut.
Önskemål om att styrelsen kontaktar kommunen för en rundtur genom Filsbäck för att se vad som eventuellt
behöver göras. Detta gjordes för ett par år sedan, men det är bra om det sker kontinuerligt och behöver göras
åtminstone varje år.
En medlem informerade om att kommunen börjar renovera alla kommunala lekplatser. Detta skall göras under
en period av tio år så vi vet inte när det är dags för Filsbäck.
Cykelvägen in till Lidköping behöver asfalteras om. Även denna fråga tas med till vandringen med
kommunen.
Kiosken vid infarten till campingen ser skräpig och fallfärdig ut. Frågan uppkom om det går att kontakta
Miljö – Hälsa för att se om de kan vara behjälpliga på något sätt.
Medlemmar önskar att föreningen bevakar de planer som finns för Kartåsen, t.ex. reningsverk.
Önskvärt vore om information gick direkt till styrelsen så fort något är i görningen.
Gamla belysningsstolpen vid kullen ser inte så bra ut. Ellådan är lös och vi vet inte om det över huvud taget är
ström inkopplat. Kan denna tas ner? Dessutom ligger en hel del virke kvar och det börjar spridas. Inga beslut
om vad som skall göras men styrelsen får undersöka detta vidare.
En fråga uppkom om styrelsen engagerats vad gäller utfarten vid Wennerbergsvägen till väg 44. Svaret är nej.
§ 20 Årsmötet beslutade att det justerade årsmötesprotokollet skall finnas på hemsidan samt anslagstavlan.
§ 21 Mötesordförande förklarade årsmötet avslutat.
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