Protokoll

Årsmöte 2016-03-17

Vi är 27st närvarande på mötet.
Mötet öppnas
§1601
Ordförande förklarar mötet öppnat.
Presentation
§1602
Fredrik presenterar de i styrelsen som är med på mötet.
Godkännande av dagordning
§1603
Dagordningen godkännes.
Val av ordförande
§1604
Iron väljs till ordförande för mötet.
Val av justerare
§1605
Till att justera dagens protokoll valdes Stig Pettersson.
Mötet behörigt utlyst
§1606
Mötet är behörigt utlyst.

Verksamhetsberättelse
§1607
Iron läser upp verksamhetsberättelsen för 2015.
Förvaltningsberättelsen
§1608
Christina läser upp förvaltningsberättelsen och den godkännes.
Revisionsberättelsen
§1609
Anne-Marie läser upp revisionsberättelsen eftersom ingen av
revisorerna är här.
Den godkännes och styrelsen får ansvarsfrihet.
Nya stadgar
§1610
Iron läser upp de nya stadgarna. Nils-Jörgen upplyser om att han tycker
paragraf 7 ska ändras till fler bestämmande än 3st. Vi ändrar till att ha
5st bestämmande.
Vi ska lägga upp stadgarna på hemsidan.
Medlemsavgift
§1611
Medlemsavgiften stannar på 50kr.
Val av styrelsemedlemmar
§1612
Ordförande: Fredrik Esseen har 1 år kvar
Vice ordförande: Iron Henriksson 1 år
Sekreterare: Ulrika Bernström 1 år kvar
Vice sekreterare: Theresia Bohman Käck 1 år
Kassör: Christina Svensson 2 år
Vice kassör: Dennis Kristensen 1 år

Ledarmot: Anne-Marie Ek, Johanna Granlöf, Susanna Dahlskog,
Suzette Johansson, Sara Franzén och Malin Ericsson
Revisorer: Malin Ek och Petra Pettersson
Valkommitté: Rolf Melsås och Nils-Jörgen Josefsson
Tack till
§1613
Fredrik tackar Sjunnens Alpina och Svante för deras bidrag vid vårt 40
års jubileum. Övriga som inte var på plats får vi tacka vid ett senare
tillfälle.
Info om bredband
§1614
Fredrik informerar om att det kommer bredband till Sjunnen år 2018.
Vad det kommer kosta är inte bestämt än.
Vi pratar lite om att vi kanske kan få ut representanter från både
kommunen och Telia för info.
Sjunnens historia
§1615
Lennart Blomqvist berättar om arbetet som görs för att ta fram material
runt Sjunnens historia. Vi får även ta del av visst material.
Lennart föreslår att det skapas fyra pärmar, 2 att ha inom
samhällsföreningen, 1 hos någon ansvarig och kanske 1 att lämna på
biblioteket. Vi pratar om att man kanska kan ha en pärm för utlåning.
Lennart ska försöka få ihop en träff med de som ingår i dessa grupper
för att färdigställa pärmerna.
Övriga frågor
§1616
Sjunnenskylten saknas fortfarande efter den nya vägen byggdes.
Fredrik har pratat med kommunen 2 gånger och de har sagt att det är
pågång.
Många tycker att den avfartsfilen som är in mot Sjunnen är för kort,
kommer även upp att det känns osäkert när man svänger ut från

Sjunnen på nya vägen. Lätt om det är halt att man kanar över i andra
vägbanan, räcke mellan filerna?
Fredrik ska kontakta dem igen och påtala detta.
Blir en diskussion runt HVB-hemmet som ska öppnas här i Sjunnen. Vi
tänker att det kanske vore bra att få till ett informationsmöte om det.

Mötet avslutas
§1617
Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat.
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……………………………………
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……………………………………
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