Årsmöte 2018-03-15

Protokoll årsmöte Toppen på Gislaved 2018-03-15
1.

Fastställande av röstlängd för mötet (vilka som har rösträtt)
Gunnel har lista med betalande medlemmar.

2.

Val av pressreferent
Som pressreferent väljs Karin Johansson.

3.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet väljer Eva Martinsson till ordförande och Karin Johansson till sekreterare.

4.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Mötet väljer Rolf Laurinsson och Olle Johansson.

5.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet finner att kallelsen är rätt utlyst.

6.

Fastställande av föredragningslista.
Mötet godkänner föredragningslistan.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
Eva läser upp verksamhetsberättelsen, varefter den läggs till handlingarna.
Gunnel redogör för förvaltningsberättelsen och den läggs till handlingarna.

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetssåret
Gunnel föredrar revisorernas berättelse.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Mötet beslutar att det ska finnas en ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter i
styrelsen.
11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
Calle Appelquist väljs till ordförande.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Anders Martinsson, omval 2 år.
Elin Svensson, nyval 2 år
Madelein Bokfors, nyval 2 år
Rolf Laurinsson, kvarstår 1 år
Kalle Sveningsson kvarstår 1 år
Karl-Oskar Lund kvarstår 1 år
c) halva antalet suppleanter i styrelsen med för dem fastställd
turordning för en tid av två år.
Olle Johansson, omval 2 år
Thomas Svensson, kvarstår 1 år.
Evert Andersson, kvarstår 1 år
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d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
Jessica Svensson (sammankallande) och Eva Johansson
Anette Nygren väljs till suppleant
e) minst tre ledamöter i valberedningen, vilka väljs för tre år, med en tredjedel varje år.
Ronny Albertsson, kvarstår 1 år(sammankallande)
Åke Svensson, kvarstår 2 år
Carina Svensson, nyval 3 år
12. Fastställande av medlemsavgifter
Mötet beslutar att medlemsavgiften för 2019 ska vara oförändrat 60 kr/person eller
juridisk person. Familjemedlemskap för 2019 ska oförändrat kosta 150 kr/familj
(obegränsat antal barn under 18 år).
13. Fastställande av arvoden.
Mötet beslutar att arvodera tyngre styrelseposter med totalt 2 500 kr/år. Styrelsen får i
uppdrag att fördela pengarna mellan posterna. Resor och utlägg som är beslutade
ersätts enligt kvitto eller statlig skattefri norm. I enskilda projekt följs det reglemente som
är godkänt av finansiär.
14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av idé-bank för det kommande
verksamhetsåret
Mötet går igenom idé-banken och verksamhetsplanen och fastställer dessa.
15. Behandling av i tid inkomna förslag.
Inga förslag har kommit in.
16. Övriga frågor.
Förslag om att kolla upp mobiltäckningen. Framkom att det på något ställe monterats
mätutrustning på sopbilar. Mötet beslutar att ta upp frågan på kommande paneldebatt
med politikerna.
Olle informerade om att det i år är tio år sedan det lyckade teaterprojektet Ja vi elsker
genomfördes. Öreryds Hembygdsförening och Teaterstöparna planerar att
uppmärksamma detta.
Eva, Gunnel och Kjell avtackades.

Vid protokollet

Justerar

Karin Johanson

Rolf Laurinsson
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Justerar

Olle Johansson

