
Johannishus Samhällsförening
Årsmöte 2015
Mö tesprotokoll

Datum·
Tid:
Plats
Narvarande

Sondag den 8 februan 2015
15:00
Rydsgården, Johanmshus
11 st medlemmar + styrelsen

Dagordning

~ 1 Mötets oppnande
Ordförande förklarade motet oppnat

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

§3. Val av sekreterare for motet.
Till sekreterare valdes Helena Carlberg

§4. Val av två protokolljusterare tillika rostraknare för motet
Till protokolljusterare valdes Anna Sundberg och Ingela Styrhnd

§5 Godkannande av dagordrung
Dagordrungen godkändes.

~6 Godkannande av motets utlysande
Motets utlysande godkandes Motet har utlyst via Johanmshusbladets utskick i januan, på
hemsidan, affischenng 1 byn, samt via Facebook

§ 7 Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberattelsen lastes upp och godkändes

~ 8. Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten lästes upp och godkändes
Önskemål om battre redogörelse av de ohka utgiftspostema framstalldes av mötet

§9 Revisronsberattelse
Revisionsberättelsen lastes upp och godkändes.

§ 1 O. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

~ 11. Val av ordförande
Till ordförande valdes Thomas Szelberg (Fyllnadsval 1 år)

§12. Val av fyra ledamöter.
Till ledamöter valdes·
Connna Johansson (2 år, Nyval)
Majvor Klasson (2 år, Nyval).
Thomas Abramsson (1 år Kvarstår).
Helena Carlberg Andersson (1 år Kvarstår).

§ 13 Val av två suppleanter
Ulla Johansson (1 år Fyllnadsval)
Vakant (2 år, Nyval).

§ 14. Val av två revisorer
Till revisorer valdes:
Stefan Krona (1 år, Kvarstår).
Terrtu Kullberg (2 år, Nyval)



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

§ 16. Val av valberedrung
Till valberedrungen valdes·
Kenth Olsson (lår, Omval), Sammankallande

§ 17 Val av representanter till uthyrrungsgruppen
Till uthyrnmgsgruppen valdes
Helena Carlberg Andersson (lår, Omval)

§ 18 Övriga stadgeenliga frågor.
a) Styrelsearvode.
Motet beslutade att styrelsearvodet kvarstår på 7000kr/år.

b) Reseersättnmg.
Motet beslutade att reseersättnmgen kvarstår på 1,85 kr/km.
(Enligt skatteverkets regler for reseavdrag)
e) Medlemsavgift
Motet beslutade att medlemsavgiften kvarstår på 1 OO kr/hushåll

d) Arvode uthyrrungen
Mötet beslutade att arvodet höjdes till 7 500kr/år

§ 19 Övnga frågor
Fyrverkeriets vara eller icke vara på Valborgsmässoafton diskuterades. Frågan tas upp på nästa
styrelsemote
Föreningens stadgar bör revideras Nytt forslag önskas till nästa årsmöte
Önskemål om hörslinga på Rydsgården Samhällsförerungen vill mte ta på sig ansvaret av en
hörslinga Thomas Thomasson får i uppdrag att kontakta kommunen i frågan
Önskemål om att högtalarna, som inte fungerar, monteras ner från Rydsgårdens vaggar.
Ljusslingan i flaggstången utanför affären kommer att kvarstå som "gran" i byn under Juletid
Helena mformerade mötet om att årets forskorungspengar från kommunen har anvånts för
uppsåttnmg av två nya anslagstavlor. Förslag på önskemål for användrung av årets
forskönmgspengartastacksamtemot
Önskemål om ståddag i byn och håll koll på vad som händer med Skraddarens stuga, samt
området runt J ämvägsstationen.

§20. Mötet avslutas
Motet avslutades och samtliga nårvarande tackades för visat mtresse. Jan-Anders Swenson framför sm
tacksamhet för att forerungen finns och lever vidare, då den fyller en viktig funktion i samhället.
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Helena Carlberg Andersson, Sekreterare Mikael Lövdahl, Ordförande

Ingela Styrhnd, Justerare Anna Sundberg, Justerare


