Höganäs Nedre Byaförening
1.
Årsmöte 2015-03-25 i HBS lokaler
1. Mötet öppnades av ordf Marianne Rolf.
2. Håkan Rosenqvist valdes att leda årsmötet.
3. Lasse Olsson valdes att föra protokoll.
4. Till att justera protokollet utsågs Anders Malmsten och Chris Bergendorff
5. Kallelsen godkändes
6. Antalet medlemmar på årsmötet var 23
7. Verksamhetsberättelsen som skickats ut godkändes.
8. Kassören Birgit Olsson föredrog den ekonomiska redogörelsen. Årets intäkter
var 15 200 kr och kostnaderna var 18 681. Tillgångar vid årsbokslut
var 26 061 kr.
9. Jan Norgren föredrog revisorsberättelsen som godkändes och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.
10. Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till oförändrat 100 kr.
11 och 12. Val. Harry Wagiström föredrog valberedningens förslag och
årsmötet valde styrelse, revisorer och valberedning enligt följande:
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2.
13. Som prioriterade frågor ansåg mötet att föreningen skulle bevaka
kulturhusfrågan där styrande vill placera byggnaden på Nedre med prioritet på
hamnplanen. Noterades att Höganäs inte nödvändigtvis har ett uttalat behov
att föra samman flera kulturyttringar under samma tak.
Noterades att ännu saknas kommunens svar på de exakta frågor som
tusentals höganäsare skrev under på vid begäran om folkomröstning om
rekreationsområde istället för hotell- och bostadsbygge.
14. Diskuterades föreningens sociala roll där enkla sammankomster kan
ordnas med korvgrillning, tipsrunda, kanske nån liten underhållning ordnas,
kanske i samband med skräpplockning på stranden eller hamnen. Vid sådana
aktiviteter är det lämpligt att kalla alla boende, där man lämnar lapp i alla
brevlådor. Alla mötesdeltagare fick i uppgift att själva fundera ut, ta egna
initiativ eller komma med förslag.
15. Mötet avslutades med samkväm.
Höganäs som ovan
Lasse Olsson

sekr.

Justeras:

Anders Malmsten

Chris Bergendorff

