
Johannishus Samhällsförening
Årsmöte 2013
Mötesprotokoll

Datum: Söndag den  10 mars  2013
Tid: 15:00
Plats: Rydsgården, Johannishus
Närvarande: 5  st medlemmar + styrelsen

Dagordning

§1. Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2. Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Mikael Lövdahl.

§3. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare valdes Helena Carlberg.

§4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Till protokolljusterare valdes Patrik Wirdeman och Mikael Olausson

§5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§6. Godkännande av mötets utlysande.
Mötets utlysande godkändes. Mötet har utlyst via Johannishusbladets utskick i december, på 
hemsidan, affischering i byn, samt via Facebok.

§7. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

§8. Ekonomisk rapport.
Den ekonomiska rapporten lästes upp och godkändes.

§9. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§11. Val av ordförande.
Till ordförande valdes Mikael Lövdahl (2år, Omval).

§12. Val av fyra ledamöter.
Till ledamöter valdes: 
Ulla Johansson (2 år, Omval).
Terttu Kullberg (2 år, Omval).
Thomas Abramsson (1 år, Kvarstår).
 Helena Carlberg (1 år, Kvarstår).

§13. Val av två suppleanter.
Thomas Szelberg (1år, Kvarstår). 
Tommy Svensson (2 år, Omval). 

§14. Val av två revisorer.
Till revisorer valdes:
Kicki Abramsson (2 år, Omval).
Stefan Krona (1år, Kvarstårl).



§15. Val av två revisorsuppleanter.
Till revisorsuppleant valdes:
Susanne Jönsson (1 år, Kvarstår).
Bengt Gertonsson (2 år, Omval).

§16.  Val av valberedning.
Till valberedningen valdes:
Kenth Olsson (1år, Omval), Sammankallande

§17. Val av representanter till uthyrningsgruppen.
Till uthyrningsgruppen valdes:
Helena Carlberg (1år, Omval).

§18. Övriga stadgeenliga frågor.
a) Styrelsearvode.
 Mötet beslutade att styrelsearvodet kvarstår på 7000kr/år.
b) Reseersättning.
 Mötet beslutade att reseersättningen kvarstår på 1,85 kr/km.
(Enligt skatteverkets regler för reseavdrag)
c) Medlemsavgift.
 Mötet beslutade att medlemsavgiften höjs till 100 kr/år och hushåll fr o m 2014.
d) Arvode uthyrningen
Mötet beslutade att arvodet kvarstår på 5000kr/år

§19. Övriga frågor.
Önskemål om inköp av nya extra bord till Rydsgården framfördes.
Kommer att inköpas efter beslut om investeringsbidrag från kommunen.
Önskemål om inköp av fler slingor till kommande julgran framfördes.
Tanken är att ytterligare en slinga kommer att införskaffas till nästa jul.
Önskemål om visning av Helena Carlbergs bildspel ”Johannishus 100 år tillbaka i tiden”. 
Helena återkommer med datum, troligtvis till hösten.
Vägen mellan Listerby – Johannishus upplevs som dålig under vintern och önskemål om bättre 
vägunderhåll vintertid ska framföras till Trafikverket.
Projektarbetet med G/C-banan mellan Johannishus-Listerby har påbörjats av Trafikverket. Dock 
finns ännu ingen tid satt för arbetets genomförande. Förslag framkom om att lägga ut 
fortlöpande information på hemsidan i denna fråga.
Önskemål om att väcka frågan angående fler hyreslägenheter i Johannishus framfördes.
Frågan har varit uppe på Stormöte med alla föreningar i samhället och kommer att diskuteras 
vidare på kommande möte under 2013.
Önskemål om inköp av ordförande klubba framfördes. Terrtu får i uppdrag att ordna detta.

§20. Mötet avslutas
Mötet avslutades och samtliga närvarande tackades för visat intresse.

……………..………….. ……………..……………….

Helena Carlberg, Sekreterare Mikael Lövdahl, Ordförande

……………..………….. ……………..……………….



Patrik Wirdeman, Justerare Mikael Olausson, Justerare


