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Yngsjö Havsbads Villaförening 2012
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2012-07-14
18.00-18:30
Rökeriet, Åhus

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse
Bilaga 2: Kassarapport
§ 1 Mötets Öppnande
Jan Stellinger hälsar alla varmt välkomna. Vår ordförande Jörgen Granqvist har tragiskt gått
bort under året, därför börjar vi mötet med att hålla en tyst minut till hans minne.
Jan Stellinger förklarar mötet öppnat.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Beslut: Mötet väljer Jan Stellinger till mötesordförande.
Beslut: Mötet väljer Catharina Börjesson till mötessekreterare.
§ 3 Val av justerare
Beslut: Mötet väljer Bengt Håkansson och Cecilia Olsson till justerare
§ 4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelse gick ut i sommarbrevet. Sommarbrevet delades ut i alla postlådor i området v23. Det
har även suttit som anslag sedan andra veckan i juni på våra tavlor.
Beslut: Mötet är behörigen utlyst.
§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
Jan Stellinger går igenom Verksamhetsberättelsen. Se bilaga 1.
Beslut: Mötet godkänner Verksamhetsberättelsen.
Ingvar Svensson redovisar kassarapporten. Se bilaga 2
§ 7 Revisorernas berättelse
Olle Nilsson redovisar revisionsberättelsen.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Val av ordförande, styrelse och revisorer
Beslut: Till ny styrelse valdes på två år:
Ordförande: Jan Stellinger
Ledamöter: Lennart Wihlborg och Margareta Edvik
På ytterligare ett år valdes:
Ledamöter: Ingvar Svensson, Morgan Nilsson, Magnus Rygler och Ann-Margreth
Nilsson
Till revisorer valdes Olle Nilsson och Eva Mårtensson

§ 10 Val av valberedning
Beslut: Till valberedning valdes styrelsen.
§ 11 Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften kvarstår på 200 kronor.
Beslut: Årsmötet fastställer medlemsavgiften 2013 till 200 kronor och valfritt bidrag till
sjöräddningen.
§ 12 Fastställande av sätt för kallelse till kommande årsmöte och eventuellt extra möten.
Kallelsen kommer att gå ut i nästa års sommarbrev och sättas upp på våra anslagstavlor.
§ 13 Styrelsens förslag
Styrelsen jobbar vidare för att det ska bli traditionellt midsommarfirande och en årlig årsfest.
Men man har även ambitionerna att jobba mycket med att göra andra aktiviteter tillsammans,
exempelvis bangolf, tennis, boul m.m.
§ 14 Från medlemmarna inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden från medlemmarna.
§ 15 Eventuella avtackningar
Vibecke Fredriksen och Catharina Börjesson avtackas för sin tid i styrelsen med en blomma.
§ 16 Övriga ärenden
Inga övriga ärende
§ 16 Mötets avslutande
Mötet avslutas med en varm applåd för alla de som har lagt ner jobb på det trevliga 50
årsfirande föreningen har anordnat under dagen. Jan Stellinger avslutar mötet.
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