PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR HÖGANÄS NEDRE BYAFÖRENING 2013
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Valdes Susanne Ravani till mötesordförande.
Valdes Peter Kinch till sekreterare för mötet.
Utsågs Britt Waitman och Ann–Margret Upners att justera mötesprotokollet
Godkändes kallelseförfarandet.
Närvarande på mötet enligt bifogad lista.
Styrelsens verksamhetsberättelse sammanfattades av Susanne Ravani och godkändes därefter av mötet.
Föreningens revisor redogjorde kort för föreningens ekonomi och händelser under året.
Revisor Jan Norgren informerade om utförd revision och konstaterade att föreningens ekonomi samt ekonomisk skötsel är god.
Han tackade Birgit Olsson för väl utfört arbete. Anmärkte revisorerna på att kostnaderna för föreningens hemsida inte
motsvaras av nyttan av densamma då den inte t ex uppdateras frekvent. Styrelsen fick därefter ansvarsfrihet för 2012.
•
Susanne Ravani redogjorde kort för styrelsens funderingar angående föreningens verksamhet, arbetssätt och framtid. Vid den
efterföljande diskussionen framkom exempelvis att man önskade mer sociala aktiviteter, gärna riktade till yngre medlemmar/
boende. Vidare föreslogs att fler än styrelsen skulle kunna engagera sig i olika frågor, speciellt frågor som de av olika
anledningar, exempelvis geografiska, har anledning att driva. Beslöt årsmötet därför tillsätta arbetsgrupper enligt nedan:
Festgrupp(Per Alfredson, Lasse Olsson), Trafikgrupp(Chris Bergendorff, Kim Johansson, Marianne Rolf), Folkparken/
Junivallen(Kim Johansson, Katarina Ljungkvist), Storgatan(Hans Johansson).
Ordföranden tackade för engagemanget som visats.
•
Medlemsavgift för 2014 bestämdes på styrelsens förslag till 100 kr.
•
Styrelse och revisorer valdes enligt nedan:
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Peter Kinch 1 år omval
Birgit Olsson
2 år omval
Håkan Rosenqvist
1 år omval
Lasse Olsson
2 år omval
Christer Svanberg
1 år omval

Marit Norgren
2 år omval
Marianne Rolf
2 år nyval
Katarina Ljungkvist 1 år nyval
Per Alfredson
1 år omval
Ulla-Britt Thofelt
1 år omval
Jan Norgren 1 år omval
Hans Sundberg
1 år nyval
Gunilla Elmkvist
1 år omval

Till valberedning utsågs Ulla Norin(sammankallande), Britt Waitman och Harry Walström.
Elavtalet. Hasse Sundberg redogjorde för förda diskussioner med andra byaföreningar och lovade att återkomma med mer
information om ev framtida avtal.
Ang. prioriterade frågor – se p 9.
Övriga frågor:
Hemsidan skall uppdateras/aktualiseras
Informerades om att styrelsen föreslår informella möten för medlemmarna den första onsdagen varje månad vid 18-tden på
Köpmansgården, med början den 3 april.
Marianne Rolf önskade föreningens stöd med arbetet att förbättra och lugna trafiken på Lerbergsvägen. Mötets mening är att en
lugnare trafikmiljö är önskvärd. Styrelsen har nyligen också uppmanat kommunen att sänka hastigheten till 40 km/timme.
Efter att ha erhållit ett stort tack för sitt arbete som ordförande de senaste åren avslutade Susanne Ravani mötet.
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