PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTET 2015
SVENSKA DRÄNERARES RIKSFÖRBUND
Lidköping 2015-03-07
1,

Mötets öppnande.

Thomas Segerberg förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
2,

Godkännande av kallelse.

Kallelsen godkändes av deltagarna.
3,

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes av deltagarna.
4,

Fastställande av röstlängd.

Fastställs vid behov.
5,

Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.

Thomas Segerberg valdes att leda dagens förhandlingar.
6,

Val av sekreterare till dagens förhandling.

Arne Åkesson valdes till sekreterare.
7,

Val av justeringsmän att justera mötets protokoll.

Tomas Nilsson och Per Olsson valdes att justera protokollet.
8,

Godkännande av föregående årsmötes protokoll.

Lästes upp av Arne Åkesson och godkändes . 2015år protokoll kommer
att läggas ut på hemsidan enligt medlemmarnas beslut(ej utskick mer).
9,

Uppläsande av revisionsberättelsen 2014.

Lästes upp av Erik Walfridsson.
10,

Godkännande av 2014 års räkenskaper.

Carl-Herman Hallqvist läste upp 2014års räkenskaper och godkändes.

11,

Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Verksamhets berättelsen lästes upp och styrelsen beviljas ansvarfrihet av
medlemmarna.
12,

Val av styrelse för 2015.

Nyval Tomas Nilsson 2år, Omval 2år Thomas Segerberg Bo Åkesson.
13,

Val av ordförande.

Thomas Segerberg 1år.
14,

Val av suppleanter .

Nyval Peter Jönsson 1år, Erik Walfridsson 3år, Omval Per Alqvist 2år.
15,

Val av revisorer.

Nyval Mattias Andersson
16,

2år ,

Val av valberedning.

Omval 3år Ingmar Haraldsson .
17,
Fastställande av styrelsearvoden 2015, ( Kassör 7000:- , Sekr. 3000:- , Ordf, 5000:- ,
Revisor 500:- , 500:- till styrelseledamöter och suppleanter för varje möte de kallade deltager i,
samt faktiska kostnader för resa och logi.
Beslutade att beloppen ska vara oförändrade.
18,
Fastställande av årsavgift för 2016, ( 1500:- serviceavgift / 300:- medlemsavgift 300:passiva medlemmar / 1500:- serviceavgift 300:-medlemsavgift för
företagsmedlemmar ( aktiva
och aktiva).
Beslutade att beloppen ska vara oförändrade.
19,

Rapporter.

SDR var med och ställde ut i Borgeby med Hushållningssälskapet och
Vavin , Det var ca, 20000 besökare där och det är ju landets största
lantbrúksutställning. Thomas Segerberg har varit på en föreläsning
med Hydrologiska tekniska sällskapet (Ingrid Wesström) om att
äga/förvalta ett dike.

20,

Kabelersättningar El / Tele ( Grävmaskin 835 :- , Täckdikningsmaskin1765:Gamla kablar är det juridiskt bindande / nya kablar är under utredning).

Indexet är oförändrat på kabelersättningarna så det är samma
ersättning 2015 med.
21,

Förändringar i medlemskap under 2014.

Nya: Medlemmar,

Steew Cederström Örebro,

Terana infrastruktur Ab Kungsör.
22,

Övriga frågor.

Thomas S, tog om resa til Bauma mässan 2016 11-17 april , Bo Åkesson
håller i det. Carl-Herman ville att man fyller i namn eller fakturanr,
när man betalar in medlemsavgiften. Leif Rydh tog också upp att
Dika.nu ligger nedsläckt och om det är någon som vill ta över så var
det fritt fram Domänen är ju kvar. Marcus Medin skulle också ha en
monter i Borgeby och SDR fick vara där med om dom ville. Samtidigt
var det den eviga frågan om att mer måste skicka in foto till hemsidan.
Lars-Åke G, tyckte att ledningskollen är alldeles fördålig i dag, det tar
för lång tid för dom att komma ut och dom flesta sam tyckte.
Nisse ligger lågt med Ukraina resan pga kriget där. Thomas S tog
också upp att det vore bra om Tomas Nilsson kunde bli vice ordf, den
frågan blev tillbaka skickad till styrelsen att ta som styrelsebeslutenligt
medlemmarna.
23,

Nästa årsmötes tid och plats.

Det blev Östergötland 11-13 Mars, Fhyr och Medin blev som värdar.
24,

Avslutande av mötet.

Thomas Segerberg avslutade årsmötet och hälsade alla välkomna 2016
Justeras.

………………………………….
Per Olsson

…………………………………
Tomas Nilsson

