TVÄRÅMARK ROTES BYGGNADSFÖRENING
Protokoll årsmöte 2010-03-18
Närvarande: Åke Fredriksson, Kjell Högdahl, Erik Jonsson, Stig Högdahl, Anders Ericsson,
Karl-Erik Högdahl, Carina Eriksson, Bengt Karlsson, Rickard Lantz, Markus Bergner, Håkan
Nilsson, Mattias Lönneborg, Rickard Ramnefält, Kenneth Bergner, Elin Jonsson
§ 1 Mötet öppnas

Ordf. hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2 Funktionärsval

Valdes Anders Ericsson (ordf.), Erik Jonsson (sekr.)

§3 Justeringsmän

Valdes Tore Ericsson och Rickard Ramnefält

§4 Kallelse

Kallelsen till årsmötet godkändes, utdelad till medlemmar enligt
medlemsförteckning

§5 Föregående protokoll

Föregående protokoll föredrogs och godkändes.

§6 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2009 upplästes och föranledde
ingen anmärkning.

§7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för 2009 upplästes och föranledde ingen
anmärkning.

§8 Ansvarsfrihet

Beslutades om full ansvarsfrihet för 2009 för styrelse och
räkenskapsförare.

§9 Överskott

Beslutades att årets överskott (375,09) kvarstår i löpande räkning.

§10 Styrelseval

Joakim Tengman hade begärt utträde från styrelsen.
Valberedningens förslag innebar nyval av Marcus Bergner och
omval av övriga. Årsmötet beslutade i enlighet med
valberedningens förslag. Efter ordinarie årsmöte kommer
konstituerande möte att hållas för att tillsätta vakant
kassörsfunktion.
Styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsår:
Anders Ericsson, ordförande
Erik Jonsson, sekreterare
Anna Renman, ledamot
Tore Ericsson, ledamot
Markus Bergner, ledamot
Kjell Högdahl, suppleant
Gösta Jonsson, suppleant

§11 Revisorer

Valberedningens förslag innebar nyval av Elin Jonsson och omval
av Åke Fredriksson (ord) och Carina Eriksson (suppl) och
Myrthi Åström (suppl). Årsmötet beslutade i enlighet med
valberedningens förslag.

§12 Valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes, Anders Nilsson
(sammankallande), Mattias Lönneborg, Pierre Stoltz.
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§13 Fastställande av
medlemsavgifter

På mötet framkom att vissa tveksamheter beträffande
medlemsavgiftens utformning eventuellt kan finnas, styrelsen fick
i uppdrag av årsmötet att utreda detta och klarlägga dessa
eventualiteter.
Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår innebär
50:-/person (vuxen över 18 år) eller 100:- medlemsavgift/familj.
Nya medlemmar erlägger 200:-/familj i medlemsavgift. Årsmötet
beslöt att godkänna styrelsens förslag.

§14 Ombyggnationer

Följande redovisades inför den kommande ombyggnationen av
föreningshuset:
- Trossbotten inspekterad och är i godtagbart skick
- Utvändig dränering utförs av Ola
- Ev. järnrör i avlopp byts
- Arbetet med rivning av vägg och kök kommer att fortsätta när
frysrisk ej föreligger
- Umeå Energi skall meddelas vid strömavbrott, Pierre är
kontaktperson
- Önskemål om nytt porslin framkom
- Garderob anskaffas till hall

§15 Övrigt

Årsmötet framförde att en ungdomsverksamhet liknande den
TÅUF bedrev gärna får återupptas.
Fritidsgrupp för 2010 är Norra Tväråmark, sammankallande är
Pierre Stoltz.
Risk för utebliven majbras är överhängande då lämpligt granris är
en bristvara.

§ 16 Avslut

Ordförande tackade alla för det nedlagda arbetet, och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Erik Jonsson (sekr.)

Tore Ericsson

Rickard Ramnefält

