Årsmöte 2016-02-28 kl 17.00 med Sandhults Byalag i församlingshemmet
Närvarande:

Se bilaga 1, 25 närvarande

1.

Mötets öppnande
Hans Sunesson förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Val av mötesordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Hans Sunesson.
Val av mötessekreterare
Till sekreterare vid årsmötet valdes Carina Theorin.
Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Till protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Astrid och Kent
Carlsson.
Mötets utlysande
Årsmötet fann att mötet utlysts enligt stadgarna.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna, bilaga 2.
Kassarapport, balansräkning, resultat för 2015 samt budget för
2016
Nämnda handlingar gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna, bilaga 3, 4 och 5.
Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, bilaga 6.
Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.
Val av ordförande på ett år
Till ordförande på ett år valde årsmötet Hans Sunesson.
Val av styrelseledamöter
Till ledamöter i styrelsen omvaldes på två år John Stensönes, Gunnar
Eriksson och Irene Ehrnholm. (Anm: I styrelsen ingår även Hans
Sunesson, Per Carlsson, Mona Carlbohm och Carina Theorin.)
Val av styrelsesuppleanter
Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Harry Pettersson och
Magnus Stedt (omval av båda).
Val av revisorer
Till revisorer för ett år valdes Claes Andersson och Bo-Göran
Axelsson.
Val av revisorssuppleant
Förslag till revisorssuppleant finns inte. Årsmötet beslutar att uppdra
åt styrelsen att under verksamhetsåret utse revisorssuppleant.
Val av kommittéer
Friskvård/Miljö: Per-Ove Rosengren, Magnus Axelsson och Irene
Ehrnholm, Hans Karlsson (sammankallande) och Bertil Litzell.
Nattpatrull: Bernt Olsson, Gunnar Toresson och Hans Sunesson.
Kaffe: Kim Persson och Elsa Carlbom.
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Val av valberedning
Årsmötet beslutar att styrelsen under verksamhetsåret skall välja
valberedning.
Fastställande av medlemsavgift för 2017
Årsmötet fastställer medlemsavgiften för 2017 till oförändrade 150
kr.
Övriga frågor
1. Antalet medlemmar
Frågan om varför medlemsantalet sjunkit diskuteras.
2. Fiberkabel i Sandhult
Ordföranden för Sandhults fiber (sandhultsfiber.se) redogjorde för
föreningens verksamhet och för hur arbetet fortskrider.
Medlemskap i föreningen måste redovisas korrekt med namn,
adress och fastighetsbeteckning eftersom kommande
bidragsansökningar grundas på dessa uppgifter. Efter
intresseanmälan om medlemskap till föreningen tillställs den
blivande medlemmen en faktura på medlemsavgiften. Inom
området finns ca 800 tänkbara medlemmar. Så snart 60 % anmält
intresse för fiber kan man börja ta in offerter. Prissättningen
kommer inte att vara differentierad.
Tala med dina grannar och informera. Fler ”fibervänner” behövs.
Årsmötet beslutar bidra med högst 10.000 kr till framtagning av
skyltar att placeras på medlemmarnas hus/i deras trädgårdar.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visad
uppmärksamhet.
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