Knivsta Föreningsråd

Årsmötesprotokoll
Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
Datum: 2015-04-28
Tid: 20:15 - 21:15

a) Ombudsregistrering
Närvarolistan ligger till grund för röstning under mötet. Se bilaga Närvarolista
b) Val av ordförande, sekreterare, två justeringsmän och två rösträknare för
stämman
Torgny Nilsson (ordförande)
Ted Rönnevall (sekreterare)
Marianne Hägerström och Ove Engström (justerare och tillika rösträknare)
c) Stämmans stadgeenliga utlysande
Stämman anser mötet vara behörigt utlyst.
d) Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes
e) Inval av nya föreningar och ombudsregistrering för dessa
Föreningen “Vårda Knivsta” invaldes av stämman
f) Anmälan om beviljade utträden och beslut om uteslutning av föreningar
Inga utträden eller uteslutningar fanns
g) Styrelsens verksamhetsberättelse
Se bilaga “Verksamhetsberättelse 2014”
h) Ekonomisk redovisning
Se bifogad redovisning, Bilaga INTÄKTER OCH UTGIFTER SAMT BALANSRÄKNING
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014 KNIVSTA FÖRENINGSRÅD
i ) Revisorernas berättelse
Se bifogad revisionsberättelse
j) Fastställande av balansräkning
Se bifogad resultat och balansräkning, Bilaga Revisionsberättelse Knivsta föreningsråd.
Stämman fastställde resultat och balansräkning.
k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet
l) Fastställande av verksamhetsplan
Se bifogat underlag, Bilaga Verksamhetsplan för Knivsta Föreningsråd år 2015. Stämman
fastställde verksamhetsplanen.
m) Beslut om medlemsavgift
Stämman beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad
n) Fastställande av budget
Se bifogat budgetförslag, Bilaga Budgetförslag år 2015, Knivsta föreningsråd. Stämman
fastställde föreslagen budget.
o) Motioner och styrelseförslag
Inga inkomna förslag
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p) Val av ordförande
Torgny Nilsson valdes som ordförande.
q) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Stämman valde följande personer:
Kjell Karlsson och Dag Dacke (ordinarie ledamöter)
Lena Pettersson, Fred Fritzson och Tore Sjöqvist (suppleanter)
Övriga ledamöter som sitter kvar i styrelsen:
Ove Engström
Torolf Lönnerholm
Ted Rönnevall
r) Val av två revisorer med två suppleanter
Dan-Erik Pettersson valdes som revisor
s) Val av valberedning
Ingen valberedning fanns föreslagen och kunde därför ej väljas för tillfället utan
målsättningen är att försöka hitta en valberedning under kommande verksamhetsår.
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