Årsmötesprotokoll, 18 april 2012 i Ängsgården
§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd
Ordförande förklarade mötet öppnat. Röstlängd upprättades genom underskriven
namnlista. 34 medlemmar antecknade sig.
§ 2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Ingegerd Claesson och Rolf Österholm valdes att justera protokollet.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Lars-Göran Uddholm valdes till ordförande för mötet och Conny Gabrielsson
som sekreterare.
§ 4 Fråga om kallelse utdelats inom föreskriven tid
Ordförande redogjorde för utdelning av kallelse. Deltagarna fann att mötet blivit
i behörig ordning utlyst.
§ 5 Behandling av styrelsens berättelse
Ordförande redovisade vad som hänt under året. Verksamhetsberättelsen
godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Behandling av revisorernas berättelse samt fastställande av resultat– och balansräkning
Kassören redogjorde för 2011 års resultat – och balansräkning. Revisorernas
berättelse föredrogs.
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet att fastställa 2011 års
resultat och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för dess
förvaltning under 2011.
§ 8 Förslag från styrelsen avseende verksamheten jämte ekonomiska beräkningar och
fastställande av budget och årsavgift
Årsmötet beslutade att fastställa budget och att fastställa medlemsavgiften till
300 kr för år 2012.
§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen
Ordförande berättade att styrelsen ej tar ut något arvoden utan att anslaget går
till en social aktivitet för styrelsen. Årsmötet godkände förslag till arvodering.

§ 10 Val
Till ordförande för ett år valdes sittande Lars-Göran Uddholm
Till övriga ledamöter valdes för 2 år: Conny Gabrielsson (omval) , Bengt
Hagberg(omval) och Anna Walfridsson (omval). Gergana Kravaev omvaldes för
1 år (fyllnadsval) .
Anna Walfridsson valdes tillika till föreningens kassör.
Till suppleant valdes Mirko Grujicic på 2 år.
§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleant på ett år
Till ordinarie revisorer valdes Sven-Gunnar Hegg och Rolf Österholm på 1 år.
Till revisorssuppleant valdes Gun Eriksson på 1 år.
.
§ 12 Val av valberedning
Årsmötet valde Cecilia Carpelan (sammankallande), Anita Wahlqvist, Stig
Leitner och Kim Barrsveden till valberedning för 1 år.
§ 13 Övriga frågor, ett antal övriga frågor anmäldes. Bland dessa kan nämnas:
.
Valborgsfirandet kommer inte ske tillsammans med scouterna i år. Föreningen
ordnar tal och sång. Inför nästa år kommer sammarbete med skolan att sökas.
Villaföreningens hemsida har nu kommit igång.
Stefan Jansson informerade på temat ”Välkommen till Johannesdal”. Styrelsen
fick i uppdrag att skapa rutiner för att välkomna nya grannar och för att främja
grannsämjan.
Ordföranden avtackade Kim Barrsveden efter flera års arbete i föreningen.
§ 14 Tack
Stig Leitner tackade styrelsen och festkommittén för ett gott jobb under
verksamhetsåret 2011.
§ 15 Mötets avslutande
Ordförande tackade de medverkande för mötet och förklarade årsmötet för
avslutat.
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