Protokoll fört vid Marieholms Byaförenings
årsmöte i prästgården den 18 mars 2015

§ 1.

Ordföranden Rasmus Gustafsson hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet.

§ 2.

Frågan om årsmötet var behörigen utlyst, besvarades med ja.

§ 3.

Till ordförande för mötet valdes Rasmus Gustafsson.

§ 4.

Sven Månsson valdes till sekreterare för mötet.

§ 5.

Rustan Ligander och Olle Håkansson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6.

Verksamhetsberättelsen för år 2014 lästes upp av sekreteraren och godkändes.

§ 7.

Kassören gick igenom resultat- och balansräkningen för 2014.

§ 8.

Revisorernas berättelse och godkännande lästes upp.

§ 9.

Mötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

§ 10. Rasmus Gustafsson hade avsagt sig omval som ordförande. Valberedningen hade inte funnit någon som åtar
sig uppdraget som ordförande. Mötet beslöt att bilda en interimsstyrelse. Interimsstyrelsen får under året
försöka finna en ordförande. Det är fritt för styrelsen söka denna ordförande inom styrelsen eller någon
extern kandidat.
§ 11. Till kassör för två år valdes Petter Gustafsson. Normalt tecknas föreningen av kassör och ordförande. Vid
avsaknad av ordförande blir kassör och revisorer tecknare av föreningen.
§ 12. Som ledamöter för en mandattid av två år omvaldes Rasmus Gustafsson samt nyvaldes också på två år Ana
Maria Alvarez, Patrik Andersson och Andreas Helmersson. Kvar i styrelsen sitter sedan i fjol Christin
Carlsson, Joan Sandberg,Rustan Ligander och Sven Månsson.
§ 13. Till revisorer för ett år omvaldes Hanne Nedergaard och Göran Lemnell. Till revisorsuppleanter för ett år
omvaldes Nils-Olof Gunnarsson och Raul Högberg.
§ 14. Till valberedning för ett år omvaldes Maria Gustafsson Mölstad, sammankallande, Jan Nilsson och Sven
Sandell.
§ 15. Årsmötet beslöt enligt styrelsen förslag bibehålla medlemsavgiften, som om är 100:- kr/hushåll.Övriga
frågor:
1. Nils-Eric Carlsson påtalade att biblioteksverksamheten kommer att flytta till nya lokaler vid skolan.
Därför bör vi starta ett arbete för att bevara bibliotekshuset för Marieholms föreningar m.m.
2. Nils-Eric Carlsson påtalade vid nu rådande förhållande vid avsaknad av ordförande tecknas föreningar av
kassör och revisorerna.
§ 16. Avgående kassör Kerstin Nilsson avtackades med blommor efter 28 års kassörsarbete. Även avgående
ledamöter Sven Sandell och Börje Landby avtackades med blommor.
§ 17. Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade dagens möte. Till Britt-Marie Carlsson
som serverade kaffe o tårta framfördes ett tack. Efter mötet underhöll ”Herdarna” med trallvänlig och munter
musik.
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___________________________________
Sven Månsson sekreterare

___________________________________
Rasmus Gustafsson mötes ordförande

___________________________________
Rustan Ligander justerare

___________________________________
Olle Håkansson justerare
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