TVÄRÅMARK ROTES BYGGNADSFÖRENING
Protokoll årsmöte 2011-02-20
Närvarande: Åke Fredriksson, Kjell Högdahl, Ulla Högdahl, Erik Jonsson, Anders Ericsson,
Markus Bergner, Elin Jonsson, Jan Olofsson, Anders Nilsson, Tore Ericsson, Anna Renman
§ 1 Mötet öppnas

Ordf. hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2 Funktionärsval

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

§3 Justeringsmän

Valdes Jan Olofsson och Kjell Högdahl

§4 Kallelse

Kallelsen till årsmötet godkändes,

§5 Föregående protokoll

Föregående protokoll föredrogs och godkändes.

§6 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2010 upplästes och föranledde
ingen anmärkning.

§7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för 2109 upplästes och föranledde ingen
anmärkning.

§8 Ansvarsfrihet

Beslutades om full ansvarsfrihet för 2010 för styrelse och
räkenskapsförare.

§9 Underskott

Beslutades att årets underskott (45.117.57) kvarstår i löpande
räkning.

§10 Styrelseval

Gösta Jonsson hade begärt utträde från styrelsen.
Valberedningens förslag innebar nyval av Linda Lönneborg och
Elin Jonsson som suppleanter och omval av övriga. Årsmötet
beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsår:
Anders Ericsson, ordförande
Erik Jonsson, sekreterare
Anna Renman, ledamot
Tore Ericsson, ledamot
Markus Bergner, kassör
Kjell Högdahl, 1:a suppleant
Linda Lönneborg, 2:a suppleant
Elin Jonsson, 3:de suppleant

§11 Revisorer

Valberedningens förslag innebar nyval av Jan Olofsson 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

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften behålles lika som för år 2010,
styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att under 2011 göra en översyn
av avgiften. Mötet beslöt att inbetalningskort till medlemmar skall
lämnas ut.
(Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår innebär 50:-/pers
(vuxen över 18 år) eller 100:-. medlemsavgift /familj. Nya
medlemmar erlägger 200:- / familj i inträdesavgift.)

§14 Ombyggnationer

Påbörjad ombyggnad skall avslutas, invändig målning görs under
hösten 2011, arbetsdag utomhus bestämdes till 21/5.

§15 Barnverksamhet

Linda har dragit igång en sådan, går under namnet BUS. Årsmötet
framförde sin uppskattning till detta initiativ, och gav styrelsen i
uppdrag att utreda huruvida detta skall drivas som en egen sektion
eller ej. Under 2011 är Linda ansvarig för verksamheten.

§15 Övrigt

Fritidsgrupp för 2011 är Åbyn och Hjoggmark, sammankallande
är Jan Lundberg och Christina Forsman.
Mötet beslöt att till nästa år återgå till kallelse via meddelande
utdelat i brevlåda.
Hyreskostnad för 2011 bestämdes till 100:- för medlem och 300:för icke medlem (gäller per dygn).
Markus kontaktar BITÅ för hyresreglering
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att samordna en loppmarknad
den 28/5, byggnadsföreningen tar en bordsavgift samt disponerar
ett bord för eget bruk.
Om marknadspriset för metallskrot är gynnsamt ordnas med
skrotinsamling lika tidigare år, Jan Olofsson bevakar, lämplig
tidpunkt är augusti.
Vid hyra av föreningshuset kontaktas Anders Ericsson.
Tore har för avsikt att delta i två möten om byautveckling och
efterlyste sällskap på mötena. Kontakta Tore vid intresse.

§ 16 Avslut

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

Vid protokollet

Justeras

Erik Jonsson (sekr.)

Kjell Högdahl

Jan Olofsson

