Tylösands Trivselförening

Årsmöte
2013‐07‐09

Närvarande: enligt särskild lista
§
1

Årsmötets öppnande
Ordföranden Britta Halonen Hesse öppnade årsmötet och hälsade deltagarna välkomna

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3

Godkännande av kallelse
Kallelsen hade utlysts enligt stadgarna

4

Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare vid årsmötet
Till ordförande valdes Britta Halonen Hesse, sekreterare Greger Rydén och till justeringsmän
valdes Anna Kjaergaard Gezelius och Åsa Bringevall Torstensson

5

Godkännande av verksamhetsberättelse, resultat‐ och balansräkning för 2012/2013
Verksamhetsberättelsen, resultat‐ och balansräkningen godkändes (handlingarna enligt
särskilda bilagor)

6

Revisionsberättelsen uppläses med förslag om ansvarsfrihet
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes (handlingarna enligt särskild bilaga)

7

Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013/2014
Budgetförslaget godkändes (handlingarna enligt särskild bilaga)

8

Inkomna motioner
Från styrelsen redovisades en motion angående stadgeändring gällande antalet ledamöter i
styrelsen. Ändring av stadgarna kräver två årsmöten, varför motionen kommer upp på
årsmötet 2014 för godkännande. Årsmötet 2013 biföll motionen.

9

Val av föreningsordförande fram till årsmötet 2014
Till ny ordförande valdes Åsa Bringevall Torstensson

10

Styrelseledamöter fram till 2015
Michael Bosson, Johan Meurling, Göran Eklund valda till 2014
Omval av Bille Berling till 2015

11

Val av suppleanter fram till 2015
Suppleanter, Greger Rydén vald till 2014
Omval av Anna Kjaergaard Gezelius och Marie Johansson till 2015

12

Val av revisor fram till 2015 och revisorssuppleant till 2014
Till revisor valdes Åsa Nilsson
Till suppleant valdes Claes Johansson

13

Val av valberedning
Till valberedning valdes Ola Eklund
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14

Förslag till offentliggörande
Årsmötesprotokoll med bilagor kommer att vara tillgängligt hos ordföranden samt kommer
att finnas på hemsidan

15

Övriga ärenden
 Ordförande i vägföreningen vädjade till fastighetsägarna att medverka till att hålla
rent utanför sina fastigheter
 Ordförande i trivselföreningen påminde om årets sommarfest måndagen den 22 juli
på tunet S:t Olofs kapell, biljetter säljs i Kurts kiosk
 Föreningens medlemmar uppmanades att till Michael Bosson, Tylösandsvägen 29 /
michael.bosson@seb.se, sända in namn och adressuppgifter på alla i hushållet, ålder
på barn samt adress och fastighetsbeteckning, ev annan adress (vintertid),telefon,
mobilnummer och email‐adress för upprättande av ett medlemsregister
 Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Henrik Andersson för goda
insatser
 Sekreteraren framförde styrelsens och medlemmarnas tack till avgående ordförande
Britta Halonen Hesse för många års goda insatser i trivselföreningen

16

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för det förtroende hon haft under årens lopp
och önskade nya ordföranden lycka till.
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………………………………………………………..
Greger Rydén

…………………………………………………………
Anna Kjaergaard Gezelius

………………………………………………………….
Åsa Bringevall Torstensson

