Protokoll från årsmöte i
Bodafors Samhällsförening.
2016-03-30

Årsmöte Bodafors samhällsförening den 30 mars 2016
Kl. 19 i Emåkyrkans församlingshem.

Årsmötet samlade ett 70-tal deltagare.
Ruben Albertsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna och med
ett speciellt välkomnande till Helena Pettersson och kvällens
underhållare Bengt Knutsson, Yngve Patriksson och Gunnar Selvander.
Mötet började med att rektor Helena Pettersson talade. Efter Helenas
presentation följde en frågestund. Ruben tackade Helena och hon fick
några vackra blommor.
Våra musikanter underhöll oss en stund, därefter följde en fikastund och
Helena informerade också om pensionärer, som arbetar ideellt som
rastvärdar.
Årsmötesförhandlingar:
§1.

Ruben Albertsson öppnade årsmötet.

§2.

Förslag till dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3.

Val av presidium för årsmötet.
- Ruben Albertsson valdes till ordförande för årsmötet
- Alf Nilsson valdes till mötessekreterare.

§4.

Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Doris Vändal och Erwin Ruff valdes till protokolljusterare och
rösträknare.

§5.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet ansåg att mötet blivit behörigen utlyst.

§6.

Verksamhetsberättelse.
Alf gick igenom 2015 års verksamhetsberättelse. Han nämnde
speciellt den ekonomiska belastning, som två krossade rutor på
scenen vid torget innebär. Varje ruta kostar drygt 11.000 kr och en
ruta är detsamma som vad föreningen får in i medlemsavgifter per
år.

§7.

Ekonomisk berättelse.
Ann de Voss läste upp den ekonomiska berättelsen.

§8.

Revisorernas berättelse.
Johan Ragnar läste upp revisorernas berättelse.

§9.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.

§10. Medlemsavgift för 2017.
Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften för 2017. Två förslag
kom fram och frågan avgjordes genom omröstning. Årsmötet
beslöt att höja medlemsavgiften för 2017 till 75 kr för enskild
medlem och 125 kr för familj,
§11. Planerade aktiviteter i år.
Ruben Albertsson redogjorde för årets planerade aktiviteter.
§12. Val av styrelse och revisorer,
- Rune Herrmann valdes till ordförande på ett år.
- Alf Nilsson har ett år kvar som sekreterare.
- Ann de Voss omvaldes på två år.
Styrelseledamöter:
- Hillevi Sellman omvaldes på ett år
- Ruben Albertsson har ett år kvar.
- Björn Wallinder valdes in i styrelsen på två år
- Tommy Lundvall omval.
- Maria Högberg har ett år kvar på sin post.
Suppleanter:
- Suzanne Stenqvist omval..
- Kajsa Törnkvist valdes in som suppleant i ett år..
- Olle Gustafsson valdes på två år.
- Ann-Kristin Frisk har ett år kvar som suppleant
- Birgitta Fager har ett år kvar som suppleant.
Ungdomsrepresentanter:
- Yackie Grahn omvaldes på ett år.
- Saknas en ungdomssuppleant.
Revisorer:
- Per Persson och Johan Ragnar valdes till revisorer på ett år.
(omval)

- Gösta Palmér och Meta Boëthiusvaldes till revisorssuppleanter
på ett år.
Valberedning:
Styrelsen får utse en ny valberedning.
§13.

Övriga frågor.
- Gösta Palmér föreslog att styrelsen får i uppdrag att undersöka
om bouleklubben kan återfå sin lokal i Folkets Hus eller om det
finns någon annan lämplig lokal. Årsmötet beslöt att styrelsen får
detta uppdrag.
- Fönster på Emåskolan. Styrelsen fick i uppdrag att skriva till
Kommunen om att fönstren på Emåskolan målas om.
- Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag om att skriva till
Kommunen att sätta upp en väntkur vid busshållplatsen vid
järnvägsstationen.

§14.

Mötet avslutades.
Ruben avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för visat
intresse.

Årets Bodaforsare
Bibi Ragnar hade utsetts till årets Bodaforsare. Hon fick blommor ,
applåder och tack från Ruben Albertsson. Bibi redogjorde för
arbetet med att välkomna nya svenskar till Bodafors.
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