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Noterat

§1
Mötet öppnades av Ordförande Anna Nilsson, som orienterade om mötets gemensamma upplägg
tillsammans med Hara bryggas vänners årsmöte och därefter hälsade de närvarande byborna
välkomna. Därefter redovisades dagordningen som enhälligt fastställdes.
Det accepterades att Hara Byalag och Hara Bodlägdens väglyseförening skulle ha gemensamt
årsmötesprotokoll.
§2
Förrättades val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
Enhälligt valdes sittande ordförande Anna Nilsson och undertecknad Hannes Högmark
§3
Mötets behöriga utlysande behandlades och godkändes.
§4

Förrättades val av justeringsmän och tillika rösträknare vid mötet.
Valda blevo Jan Anders Andersson och Sven Ivar Antonsson
§5
Redovisad dagordning godkändes utan justering eller tillägg.
§6
Verksamhetsberättelser för de båda föreningarna upplästes av Anna Nilsson och de båda godkändes
och lades till förhandlingarna.
§7
Revisorernas berättelser för de båda föreningarna lästes upp utav närvarande revisor Sven Ivar
Antonsson, varefter den godkändes och lades till handlingarna.
§8
Mötesordförandens följdfråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse i resp förening för det gångna
året (2014) besvarades med ett enhälligt JA
§9
Förrättades val styrelseledamöter och suppleanter.
Under året har styrelsen bestått av följande medlemmar,där år inom parentes anger
mandatperiodens återstående längd.
Anna Nilsson Ordf(0år), Stefan Magnusson(0år), Lena Nilsson(1år), Sabine Dahlberg(1år) och
Alexandra Morén(1år). Suppleanter har varit Lars Göran Eriksson(0år) och Hannes Högmark(0år)
Kommande års styrelse kommer att bestå utav nedan angivna ledamöter, där år inom parentes anger
valperiodens återstående längd.
Anna Nilsson Ordf(1år), Stefan Magnusson(2år), Lena Nilsson(1år), Sabine Dahlberg(1år) och
Alexandra Morén(1år). Som suppleanter valdes Hannes Högmark(1år) och Jonny
Norlander(1år)
Som ordförande 1år valdes Anna Nilsson, i övrigt får styrelsen internt organisera sin verksamhet.
§10
Förrättades val av revisorer och suppleanter.Till ordinarie omvaldes Sven Ivar Antonsson och åke
Eriksson med Carl Erik Persson och Margareta Persson som suppleanter, samtliga på 1år.
§11
Förrättades val av valberedning för 1år. Ny valberedning bestående av Maria Melkersson och
Thomas Dahlberg med Maria Melkersson som sammankallande, valdes.
§12
Beslut om att årsavgiften för väglyseföreningen fortsätter vara 350kr accepterades
§13
Stadgändring om 5 ledamöter istället för 7 accepterades med ett enhälligt JA
§14

Beslut om att bjuda in polisen för Gransamverkansmöte accepteras.
§15
Förslag om att föreningarna I Hara träffas någon gång per år och stämmer av accepterades.
§16
Diskussion om att återinföra bankgiro för väglyseavgiften
§17
Ordföranden avslutar motet
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