MARIEHOLMS BYAFÖRENING

Protokoll fört vid ÅRSMÖTET 2010-03-04.
§1

Ordföranden Rustan Ligander hälsade c:a 30 medlemmar välkomna och öppnade
därmed mötet.

§2

Frågan om årsmötet var behörigen utlyst besvarades med ja.

§3

Till ordförande för mötet valdes Rustan Ligander

§4

Lillemor Lindström valdes till sekreterare för mötet.

§5

Nils Eric Carlsson och Hanne Nedergaard utsågs att jämte ordföranden justera
dagens protokoll, tillika rösträknare.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelsen för år 2009 lästes upp av sekreteraren och
godkändes.

§7

Kassören gick igenom resultat- och balansräkningen för 2009 vilka godkändes.
Underskottet (c:a 11 000 kr) beror till största delen på att taket på grillplatsen
åtgärdats.

§8

Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

§9

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2009.

§ 10

Till ordförande valdes Rustan Ligander för ett år.

§ 11

Val av fyra ledamöter för 2 år.
Jörgen Johnsson (ersätter Lillemor Lindström, som avböjt omval)
Sven Månsson
Raul Högberg
Solveig Lemnell

§ 12

Val av två ledamöter för ett år.
Jenny Fors (ersätter Krister Larsson, som avböjt omval)
Roland Nilsson (ersätter Sabina Hansson, som avböjt omval)

§ 13

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

§ 14

Till revisorsuppleanter för 1 år nyvaldes Camilla Ahlbin och Göran Lemnell.
Johan Hansson och Lena Hansson hade avböjt omval.

§ 15

Till valberedning för 1 år utsågs: Maria Robinson (sammankallande), Rikard
Malmberg och Lotta Olofsson.

§ 16

Fastställande av årsavgift: Styrelsens förslag är en höjning till 100 kr pr hushåll.
Godkändes.
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§ 17

Övriga frågor: Ordf. gick igenom Verksamhetsplan 2010, vilken bifogas till
protokollet.
Nya styrelsen träffas den 8 mars kl. 1900 i Bibliotekslokalen för ett
konstituerande styrelsemöte.

§ 18

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet 2010.
Efter mötets avslut serverades det på kaffe och kakor som byaföreningen bjöd på.
För underhållningen svarade Tvåmannabandet M&M.

Vid protokollet

Lillemor Lindström
Justeras:

Rustan Ligander
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