Protokoll från årsmöte i
Bodafors Samhällsförening.
2017-03-30

Årsmöte Bodafors samhällsförening den 30 mars 2017
Kl. 19 i Emåkyrkans församlingshem.

Årsmötet samlade ett 40-tal deltagare.
Rune Herrmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årsmötet.
Charlotte Crona och Eva Albertsson piggade upp oss med lite fin sång
och musik.
§1.

Rune öppnade årsmötesförhandlingarna.

§2.

Den föreslagna dagordningen godkändes

§3.

Val av presidium för årsmötet.
- Rune Herrmann valdes till ordförande för årsmötet
- Alf Nilsson valdes till mötessekreterare.

.
§4.

Val av justeringspersoner.
Ingbert Andersson och Inger Pettersson valdes till att justera
dagens protokoll

§5.

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

§6.

Verksamhetsberättelse.
Alf Nilsson gick igenom verksamhetsberättelsen för år 2016
Bland punkterna kan nämnas de arrangemang, som föreningen
stod bakom, in- och utdansning av julen, valborgsfirande,
Nationaldagsfirande, midsommarfirande och deltagande i
Bodaforsdagen,
Utseende av årets Bodaforsare.
Tillsammans med Fiskevårdsföreningen arbetar vi med för att
göra tågtrafiken på järnvägsbanken över Storesjön säkrare. Vi har
skickat in en skrivelse till Trafikstyrelsen, dock utan något svar.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Föreningen har aktivt medverkat till att utbyggnad av fiber inom
samhället kommer igång under året.

§7.

Ekonomisk berättelse.
Rune Herrmann 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 2018
Årsmötet beslöt att hålla medlemsavgiften för 2018 oförändrad till
75 kr för enskild medlem och 125 kr för familj,

§11.

Planerade aktiviteter i år.
Rune gick igenom de planerade aktiviteterna för 2017. Föreningen
planerar ungefär samma aktiviteter som under det gångna året.
Men med lite mer aktivitet under Bodaforsdagen.

§12.

Val av styrelse och revisorer,
Ordinarie ledamöter:
- Rune Herrmann valdes till ordförande på ett år. (men vill inte
väljas på ytterligare ett år.)
- Alf Nilsson valdes till sekreterare på 2 år.
- Ann de Voss har ett år kvar som kassör
- Hillevi Sällman har ett år kvar som styrelseledamot.
- Ruben Albertsson valdes om till styrelseledamot på två år.
- Biörn Wallander har ett år kvar som styrelseledamot.
- Olle Gustafsson har ett år kvar som styrelseledamot. (var
tidigare suppleant)
- Maria Högberg valdes om till styrelseledamot på två år.
Suppleanter:
- Suzanne Stenkvist valdes om på två år som suppleant.
- Kajsa Törnkvist har ett år kvar som suppleant.
- Magnus Karlsson valdes som suppleant på ett år.
- Ann-Kristin Frisk har ett år kvar som suppleant.
- Simone Claesson valdes som suppleant på ett år.
Ungdomsrepresentanter:
- Yackie Grahn omvaldes på ett år
- Suppleant saknas.

Revisorer:
- Johan Ragnar och Per Persson valdes som revisorer på ett år.
- Gösta Palmér och Staffan Almkvist valdes som
revisorssuppleanter på ett år.
Valberedning;
Inger Pettersson sammankallande, tillsammans med styrelsen.
§13.

Övriga frågor.
- Styrelsen fick i uppdrag att skriva till Kommunen om att
Medborgarkontoret skall hålla öppet hela sommaren.
- Boendeplanering: Styrelsen har gått igenom kommunens
boendeplanering och Rune har påpekat att ingen
boendeplanering sker när det gäller exempelvis Bodafors, trots att
efterfrågan på lägenheter inom samhället är stor.
- Magasinsgatan. Styrelsen anser att det är ett fantastiskt arbete
som pågår.

§14.

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

Årets Bodaforsare
Billy Larsson hade utsetts till årets Bodaforsare. Han var tyvärr
sjuk, men Rune och Alf har uppvaktat honom senare.
Vid penna & tangentbord
Alf Nilsson

Justeras
Ingbert Andersson Inger Pettersson

