-

1 (3)

Hara Byalag & Hara Bolägdens vägbelysningsförening
Årsmötesprotokoll 2012

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2012

Ärende

Protokoll fört vid årsmöte med Hara Byalag & Hara Bodlägdens
vägbelysningsförening.

Plats

Föreningshuset i Hara

Tid

2012-04-02 kl 1900.

Närvarande Styrelsemedlemmar samt ett 20-tal övriga bybor.
Noterat

§ 1.
Mötet öppnades av ordförande Gunnar Ångström, som orienterade
om mötets gemensamma upplägg med Bryggans Vänners årsmöte
och hälsade de närvarande välkomna.
§ 2.
Förrättades val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Enhälligt valdes sittande ordförande Gunnar Ångström och
undertecknad Ove Magnusson.
§ 3.
Mötets behöriga utlysande behandlades och godkändes.
§ 4.
Förrättades val av två justeringsmän och tillika rösträknare vid
mötet.
Valda blevo Anneli Andersson och Anna Nilsson.
§ 5.
Redovisad dagordning godkändes utan justering eller tillägg
§ 6.
Verksamhetsberättelser (separata för Byarådet och
Vägbelysningsföreningen) för det gångna året samt översiktliga
dito för 2010 redovisades och godkändes. (Se årsmötesprotokoll
från 2011).
§ 7.
Det ekonomiska läget redovisades av Johan Behm som översiktligt
förklarade de båda föreningarnas situation med akut brist på
kontanta medel. Samtidigt uppmanades medlemmarna att snarast
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betala in tidigare beslutat bidrag (300kr) till Vägbelysningsföreningen.
§ 8.
Revisorerna redogjorde för de båda föreningarnas ekonomiska
handläggning för åren 2010 – 2011 där de inte hittat något att
anmärka på.
De hade dessutom gjort en översiktlig kontroll för åren 2007- 2009
genom att bedöma tillgängliglika handlingar, jämföra med andra
års transaktioner och sammanväga allt detta. Resultatet blev
godkänt och därmed kunde ansvarsfrihet för de olika styrelserna
under perioden 2007 - 2011 rekommenderas.
Föreningarnas ekonomiska läge 2011-12-31:
Byarådet 3879,42kr
Vägbelysningsföreningen 6258,35kr
§ 9.
Mötesordförandens följdfråga om ansvarsfrihet för sittande och
tidigare styrelser för perioden 2007 – 2011. besvarades med ett
enhälligt JA.
§ 10.
Förrättades val av styrelseledamöter och suppleanter.
Frågan om antal ledamöter (6 eller7st) som överlämnades till
valberedningen vid fjolårets stämma har behandlats och bestämts
till 7st.
Efter valberedningens förslag och mötets beslut kommer
innevarande års styrelse att bestå av nedan angivna ledamöter, där
år inom parentes anger valperiodens återstående längd.
Styrelsen har under det gångna året bestått av Gunnar Ångström,
Tomas Bengtsson, Johan Behm, Ove Magnusson, Anne Hellman
och Kattis Rydén (del av tiden) med Gunvor Wedenholt och Erik
Sundin som suppleanter.
Den nya styrelsen består av följande ordinarie ledamöter:
Gunnar Ångström, ordf (1år), Johan Behm (2 år), Erik Sundin
(2 år), Ove Magnusson (2 år), Anne Hellman, (1 år), Stefan
Magnusson (1 år) och Anna Nilsson (fyllnadsval efter Kattis
Rydén) (1 år).
Som suppleanter valdes Carin Söderback och Tomas
Bengtsson, båda på 1år.
§ 11.
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.
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§ 12.
Förrättades val av valberedning för 1år. Valda blevo Alf Gisslén,
Britta Hedström och Monica Gisslén (samtliga omval) med Britta
H som sammankallande.
Valberedningens första uppgift blir att avgöra antalet ledamöter i
styrelsen (se § 10 ovan) och därefter anpassa sitt förslag till detta.
§ 13
Övriga frågor som diskuterades utan beslutsfattande. Namngiven
person drar frågan vidare.
-Översiktsplan med möjliga tomtlägen. Stefan Magnusson
-Underhåll och resning av liggande busskurer. Dela in byn i
”arbetsområden. Styrelsen
-Dansbanan. Ägarförhållande gällande mark mm. Johan Behm
-Återvinningsstation. Vad vill vi ska hända? Ove Magnusson
-Bidragsansökningar. Hur hittar vi sponsorer? Erik Sundin
-Innovationsmöten för byborna. Gunnar Ångström
§ 14
Mötet avslutades med ett tack riktat till samtliga närvarande från
omvalde ordförande Gunnar Ångström.
Ett tack riktades även till Orrvikens skola klass 5 som ordnade
med kaffe och dopp.

Hara 2012-05-02
Vid datorn

Justeras

Ove Magnusson

Anneli Andersson / Anna Nilsson
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