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Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2017-05-30 

Deltagare: 16 medlemmar deltog i kvällens möte 

 

§ 1. Val av ordförande för mötet. 

 Till ordförande för årsmötet utsågs sittande, Lars-Erik Söderström 

§ 2. Val av sekreterare för mötet. 

 Ove Olofsson utsågs att föra protokollet för mötet. 

§ 3. Val av två justeringsmän. 

 Eva Esteby och Gisela Meijer utsågs att justera protokollet. 

§ 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

 Skriftlig kallelse har delats ut i brevlådorna 16 dagar innan mötet. 
 Mötet anser därmed att kallelse utgått i enlighet med stadgarna. 

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Berättelsen föredrogs av Ordf. Mötet beslutar att lägga den med godkännande till 
handlingarna. Berättelsen bifogas protokollet. 

§ 6. Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Eva Söderström. Mötet beslutar att lägga 
den med godkännande till handlingarna. Revisorerna föreslår årsmötet att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

Mötet beslutar enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

§ 8. Val av ordförande på ett år. 

Valberedningen förslår omval av Lars-Erik Söderström. 
Mötet beslutar i enlighet med valberednings förslag. 
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§ 9. Val av Styrelseledamöter på två år samt val av minst en styrelsesuppleant. 

I tur att avgå är Ove Olofsson och Monika Körner. Valberedningen förslår omval av 
båda vilket också blir mötets beslut. 
Som suppleant föreslår valberedningen omval av Mia Sten Handler. Mötet beslutar i 
enlighet med valberednings förslag. 

§ 10. Val av två revisorer och en suppleant på ett år. 

Valberedningen förslår omval av samtliga. 
Mötet beslutar i enlighet med valberednings förslag och väljer därmed Eva 
Söderström och Niklas Eriksson till revisorer. Ellinor Krantz omväljs till suppleant. 

 

§ 11. Fastställande av arvoden. 

Denna punkt förde med sig en del diskussion då det inte bör vara arvoden utan 
kostnadsersättningar. Dessa kan likväl vara schablonmässiga och fastställas till en 
lämplig nivå. Årsmötet beslutar att den lilla justeringen av benämning kan ändras i 
stadgarna och samtidigt beslutas att denna punkt skall inför kommande år placeras 
före valen i dagordningen. 
Kostnadsersättningarna fastställs till 500 kronor för styrelsemedlemmar och för 
driftsansvarig för föreningens gatlysen fastställs ersättningen till 1000 kronor för 
innevarande verksamhetsår. 

§ 12. Val av valberedning. 

Mötet föreslår omval av Harald Sandström och Ann-Sofie Känngård Hedvall 

§ 13. Beslut om nästa års medlemsavgift. 

Då styrelsen inte ser något egenvärde i att bygga upp ett större kapital och enligt 
kassörens beräkningar så skulle föreningens kassa öka betydligt om vi fortsätter 
med en årsavgift på 300 kronor, så föreslår kassören att styrelsen får fullmakt att 
senare besluta om nästa års medlemsavgift. 
Mötet beslutar att styrelsen får fatta beslut om nästa års avgift inom ramen 200 
kronor + - 100 kronor, när vi har underlaget för innevarande års kostnader. 
Utgifterna kommer framförallt under hösten när det är dags att driftsätta 
gatubelysningen för den mörka årstiden. Om inget oförutsett inträffar talar det 
mesta för att avgiften sätts till 100 kronor för 2018. 

§ 14. Inkomna motioner. 

Inga motioner har lämnats in till styrelsen inför årsmötet. 
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§ 15. Övriga frågor. 

Ingen hade någon övrig fråga att ta upp. 

§ 16. Mötet avslutas. 

Lars-Erik tackar för förtroendet samt tackar för visat intresse. 
Årsmötet avslutas med kaffe och snittar som Mia ordnat. 
Tack till Mia för de goda snittarna. 
I direkt anslutning till fikat så fortsätter vi med ett informations möte enligt det som 
informerats om i kallelsen. Det gäller Grannsamverkan, Fiberföreningen, 
Aktivitetsgruppen och övriga frågor.  

 

 

Bilaga :  Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

 

 

Vid pennan:  _____________________________   Ordf. _______________________________ 
        Ove Olofsson        Lars Erik Söderström 

 

Justeras:        _____________________________      _______________________________ 
    Eva Esteby         Gisela Meijer 
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