MARIEHOLMS BYAFÖRENING
Protokoll fört vid ÅRSMÖTE 2009-03-12.
§ 1.

Ordföranden Sven Månsson hälsade de 31 st medlemmarna välkomna och
öppnade därmed mötet.

§ 2.

Frågan om årsmötet var behörigen utlyst besvarades med ja.

§ 3.

Till ordförande för mötet valdes Sven Månsson

§ 4.

Raul Högberg valdes till sekreterare för mötet.

§ 5.

Krister Larsson och Jonny Fors utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 6.

Verksamhetsberättelsen för år 2008 lästes upp av sekreteraren och godkändes.

§ 7.

Kassören gick igenom resultat- och balansräkningen för 2008 vilka godkändes.

§ 8.

Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

§ 9.

Interimsstyrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 2008.

§ 10.

Till ordförande valdes Rustan Ligander för ett år.

§ 11.

Till kassör omvaldes Kerstin Nilsson för två år.
Här skulle även 3 ledamöter valts för 2 år men detta hade inte valberedningen
informerats om varför val av övriga ledamöter hänsköts till § 12.

§ 12.

Efter en längre diskussion valdes enligt valberedningens förslag följande
personer som ledamöter:
Börje Landby, Sabina Hansson och Krister Larsson för en mandattid på 2 år
samt Lillemor Lindström, Solveig Lemnell, Sven Månsson och Raul Högberg
för en mandattid på 1 år.
För att ta tillvara erfarenhet från tidigare styrelsemedlemmar föreslogs att Olle
Håkansson och Nils-Eric Carlson skulle tillsammans med nyförvärvet Mattias
Ferlin utgöra en konsultgrupp.

§ 13.

Till revisorer för 1 år omvaldes Kerstin Johansson och Hanne Nedergaard.

§ 14.

Till revisorsuppleanter för 1 år omvaldes Lena Hansson och nyvaldes Johan
Hansson.

§ 15.

Till valberedning för 1 år utsågs: Lars Stenlund, Johan Hansson och Bogdan
Todor med Johan som sammankallande.
Ordföranden framförde här ett tack till den tidigare valberedningen som hade
gjort ett mycket bra arbete med att få fram ett förslag till styrelseledamöter.

§ 16.

Årsmötet beslöt att inte ändra årsavgiften, som är 75:- kr/hushåll.
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§ 17.

Under övriga frågor diskuterades Byaföreningens fortsatta liv. Här framkom att
man bör bilda grupper som behandlar olika arrangemang inom styrelsen
tillsammans med utomstående. Här framkom också önskemål om deltagande i
MH-gårdens verksamhet.

§ 18.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed dagens möte.
Efter mötets avslut var det kaffe och tårta, som Byaföreningen bjöd på samt
underhållning av Lennart Rundqvist som spelade dragspel och sjöng visor mm.

Vid tangenterna
Raul Högberg
Justeras:

Sven Månsson
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Krister Larsson

Jonny Fors

