MARIEHOLMS BYAFÖRENING

Protokoll fört vid ÅRSMÖTET 2011-03-23.
§ 1.

Ordföranden Rustan Ligander hälsade de 28 st. medlemmarna välkomna och
öppnade därmed mötet.

§ 2.

Frågan om årsmötet var behörigen utlyst besvarades med ja.

§ 3.

Till ordförande för mötet valdes Rustan Ligander.

§ 4.

Raul Högberg valdes till sekreterare för mötet.

§ 5.

Rasmus Gustavsson och Jan Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, tillika rösträknare.

§ 6.

Verksamhetsberättelsen för år 2010 lästes upp av ordföranden och godkändes.

§ 7.

Kassören gick igenom resultat- och balansräkningen för 2010 vilka godkändes.

§ 8.

Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

§ 9.

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 2010.

§ 10.

Till ordförande omvaldes Rustan Ligander för ett år.

§ 11.

Till kassör omvaldes Kerstin Nilsson för två år.

§ 12.

Som ledamöter för en mandattid på 2 år:
omvaldes Börje Landby och Roland Nilsson samt nyvaldes Rasmus Gustafsson.

§ 13.

Till revisorer för 1 år omvaldes Hanne Nedergaard och nyvaldes Göran
Lemnell.

§ 14.

Till revisorsuppleanter för 1 år omvaldes Camilla Ahlbin och nyvaldes Nils Olof
Gunnarsson.

§ 15.

Till valberedning för 1 år omvaldes Rikard Malmborg, sammankallande och
nyvaldes Maria Mölstad och Eva Suikkonen.

§ 16.

Årsmötet beslöt att inte ändra årsavgiften, som är 100:- kr/hushåll.

§ 17.

Under övriga frågor föreslogs att ordna någon extra aktivitet för årets överskott,
vilket styrelsen inte ansåg lämpligt då det kan komma oförutsedda utgifter.
Ordföranden orienterade om planerade aktiviteter under 2011, vilka kan ses på
byaföreningens hemsida.

Ordföranden kallade även den nyvalda styrelsen till konstituerande möte
den 14 april kl. 19.00 i sammanträdeslokalen ovanpå biblioteket.

§ 18.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed dagens möte.
Efter mötets avslut var det kaffe och kakor, som byaföreningen bjöd på samt
underhållning av Ann-Marie Svensson och Mats Larsson som underhöll med
sång och berättelse ”På Ulla Billquists tid”.
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