Protokoll
Årsmöte Sjunnens Samhällsförening 2017-03-30
Val av ordförande
§1701
Till ordförande för dagens möte valdes Fredrik Esseen
Val av sekreterare
§1702
Till sekreterare för dagens möte valdes Ulrika Bernström
Val av justerare
§1703
Till att justera dagens protokoll valdes Johanna och Sara

Mötet behörigt utlyst
§1704
Mötet är behörigt utlyst
Godkännande av dagordningen
§1705
Dagordningen godkännes

Verksamhetsberättelse

§1706
Fredrik läser upp verksamhetsberättelsen
Förvaltningsberättelsen
§1707
Christina läser upp förvaltningsberättelsen

Revisionsberättelsen
§1708
Anne-Marie läser upp revisionsberättelsen

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§1709
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Medlemsavgift
§1710
Vi behåller samma som innan 50kr

Val av styrelsemedlemmar
§1711

Ordförande: Fredrik Esseen omvald 2 år
Vice ordförande: Iron Heriksson omvald 1 år
Sekreterare: Ulrika Bernström omvald 2 år
Vice sekreterare: Theresia Bohman Käck omvald 2 år
Kassör: Christina Svensson 1 år kvar
Ledarmot: Anne-Marie Ek 1 år kvar
Johanna Granlöf 1 år kvar
Malin Eriksson 1 år kvar
Göran Nilsson valdes 2 år
Sara Franzen omvald 2 år
Susanna Dahlskog omvald 2 år
Uthyrning av Karlsbergsgården
§1712
Anne-Marie Ek ansvarar för uthyrning av Karlsbergsgården
Val av revisorer
§1713
Malin Ek omvald 2 år
Berit Oskarsson valdes 1 år
Val av valberedning
§1714
Till valberedning i 1 år valdes Rolf Melsås och Nils-Jörgen Josefsson

Övriga frågor
§1715
Renovering av Karlsbergsgården

Vi i styrelsen håller på att titta på olika möjligheter att rusta upp
Karlsbergsgården, vi samtalar med kommunen så vi vet var vi får göra
eftersom de äger lokalen. Arbetet har vi tänkt att göra själva så mycket
som vi kan/får.
Conny ska även ta med sig frågan till tekniska nämden när de har möte
nästa gång.
Bredband
Kommer till Sjunnen 2018
Grannsamverkan
Den 4/5 kommer Monica Svensson från polisen för att informera om
grannsamverkan. Alla gator har egna kontaktpersoner.
Städdag
Conny efterfrågar städdag i Sjunnen. Det har anordnats förr och de har
då fått container från kommunen. Vi får prata vidare om detta på nästa
styrelsemöte.
Lekparken
Fredrik ska kontakta kommunen och kolla om det finns möjlighet att
rusta upp lekparken.
Gångväg
Göran påtalar att det är vissa som använder grusvägen bakom
lekparken för att köra bil på. Detta är en gångväg men är inte skyltad
som det. Conny tar upp detta med tekniska och kollar om det kan sättas
upp skyltar.
Nytt möte
§1716
Nytt styrelsemöte blir den 20/4 kl.18.00 hemma hos Ulrika
Avslutning

§1717
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat

