Klostergårdens Byalag, årsmötet 2013
Protokoll fört vid årsmöte, måndagen den 25 februari, år 2013
Närvarande:

Se bifogad närvarolista!

§ 1 Årsmötets öppnande

Gunnar Stensson, Byalagets ordförande, öppnade årsmötet
och hälsade alla välkomna.

Bilaga 1

§ 2 Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 3 Val av mötesordförande
och mötessekreterare
samt val av två justerare

Gunnar Stensson utsågs till årsmötets ordförande
och Marie Hegnelius till dess sekreterare.
Annikki Nilsson och Jan Engvald valdes till justerare.

§ 4 Mötets utlysning

Årsmötet förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 5 Verksamhetsberättelsen

Jan Engvald, Byalagets arkivarie, föredrog
verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades
till handlingarna.

Bilaga 2

Kassören, Einar Hulting, föredrog den ekonomiska berättelsen, som
godkändes och lades till handlingarna. Eftersom Einar Hulting
meddelat, att han kommer att lämna kassörsuppdraget för att i
stället ställa upp som revisor i Byalaget, tackade årsmötet honom
för hans mångåriga engagemang med ett fång tulpaner.

Bilaga 3

Revisionsberättelsen föredrogs och årsmötet fastställde
årsredovisningen.

Bilaga 4

§ 6 Den ekonomiska
berättelsen

§ 7 Revisionsberättelsen
§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

Efter att ha hört verksamhetsberättelsen, den ekonomiska
berättelsen samt revisorernas berättelse beslutade årsmötet
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 9 Medlemsavgift

Det beslutades, att medlemsavgiften för år 2014 skall vara 70 kr.

§ 10 Verksamhetsplan

Den avgående styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013 diskuterades och godkändes.

§ 11 Val av ordförande,
kassör,
medlemsansvarige
och arkivarie/webbmaster
samt val av övr ledamöter

Bilaga 5

Gunnar Stensson valdes till föreningens ordförande.
Magnus Hultgren valdes till föreningens kassör och
Jan Engvald utsågs till medlemsansvarig.
Jan Engvald valdes till arkivarie/webbmaster.
Till övriga styrelsemedlemmar utsågs
Nilla Bolding, Kerstin Gunnarsson och Annikki Nilsson.
Inom årsmötets ram hölls även ett konstituerande styrelsemöte,
där det beslutades att styrelsens ordförande, Gunnar Stensson,
och föreningens kassör, Magnus Hultgren, tillsammans eller var
för sig tecknar firma för Klostergårdens Byalag (protokollförs
som konstituerande styrelsemöte).
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§ 12 Val av revisorer

Till revisorer valdes Einar Hulting och Martin Stensson.

§ 13 Val av valberedning

Till valberedning utsågs Ninni Dahlbäck och Marie Hegnelius.

§ 14 Övriga frågor

Det beslutades, att de övriga frågor, som diskuterades under denna punkt, skulle
hänvisas till de vanliga föreningsmötena för fortsatt diskussion och eventuella
beslut.

§ 15 Mötets avslutande

Mötesordföranden, Gunnar Stensson, avslutade årsmötet och
tackade för visat intresse.

Sekreterare

Årsmötesordförande

_______________________
Marie Hegnelius

_______________________
Gunnar Stensson

Justerare
_______________________
Annikki Nilsson

_______________________
Jan Engvald
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