Protokoll ftirt vid Odensjii Sockenråds årsmiite den 14 mars 2018 på Tallklinten.

Nårvarande:
Frånvarande:

David Salomonsson
Kerstin Lindestam
G6ran Nennefors
Elisabeth Bengtsson
Lisa Martinsson

Bo Svensson

§1Årsmiitet Oppnas
Årsmdtet dppnades av Kerstin Lindestam som hålsade ståmman vålkomna. Nårvarande var 30
personer.
§2 Val av mdtesordf6rande

Till m6tesordfora nde valdes:
- David Salomonsson.
§3 Vat av sekreterare

Till sekreterare valdes:
- Kerstin Lindestam
§4 Val av 2 st. iusteringspersoner

Till justeringspersoner valdes:

- Kerstin Nilsson
- Sven Nilsson

§5 Faststållande av dagordning
Dagordningen godkåndes.
§6 Fiåea om kallelse till årsmdtet skett stadgeenligt
Ståmman godkånde att årsmdtet utlysts i beh«irig ordning.
§7 Fiirclag till stadgeåndring
Styrelsen f6reslog att § 9 i stadgarna åndras. Stadgeåndringen avser att personer som har bostad
socknen inte behdver vara mantalsskrivna hår. Ståmman godkånde styrelsens ftirslag.
Stadgeåndringen skall bekråftas vid nåsta årsmOte 2019.
§8 Styrelsens redovisning av verksamhetsåtet 2017

Kerstin Lindestam låste upp verksamhetsberåttelsen som godkåndes av ståmman.
§9 Redovisning av revisionsberåttelse
Gciran Nennefors redovisade resultatberåkningen for år 2A17.
Reimer Nilsson låste upp revisionsberåttelsen tdr år 2OL7.
Revisionsberåttelse n godkå ndes.
§10 Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsens arbete 2017
Stå m ma n beviljade styrelsen a nsva rsfrihet fd r verksam hetså ret 2017.
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§11Val av styrelse
Avgår från Sockenrådet g«ir:
Elisabeth Bengtsson
Som nya styrelseledamoter på 4 år valdes:
Maria Rosenkvist
Svante Nilsson
§12 Val av ordfiirande 1 år
Kerstin Lindestam avgår som ordforande och

till ny ordfårande valdes David Salomonsson

f<ir 1 år.

§13 Val av revisorer
Omval av Reimer Nilsson. Henrik Fahl6n avgår som suppleant och valdes som ordinarie. Sven-Erik
Eriksson valdes som ny revisorssuppleant.
§14 Val av valberedning

Omval av Bjorn Lindestam, Sven-Erik Eriksson och som sammankallande Dan Johansson.
§15 Ftirslag och faststållande av aktivitetsplan fiir 2018
David Salomonsson låste upp aktivitetsplanen f6r 2018 som godkåndes.
§16 Ovriga frågor
Svante Nilsson informerade om Lingonbygdens verksamhet samt framlade olika forslag till
samverkan med Sockenrådet. Svante Nilsson bad också ståmman om att komma med f«irslag

till

framtida projekt iOdensjd socken.
Sven-Erik Eriksson informerade om hur man blir medlem iOnne Slussfcireningen samt om deras
årsmote den 18 mars 2018.
Till representant fOr Sockenrådet i Sommarfestkomittden utsågs Lisa Martinsson som ordinarie och
David Salomonsson som suppleant.
David Salomonsson informerade om att Sockenrådet blir medlemmar i Lingonbygden. S§relsen har
valt Gdran Nennefors som ordinarie representant fdr Sockenrådet och David Salomonsson som
ersåttare.
§17 Årsmiitet avslutas
David avslutade årsmdtet och tackade ståmman

fiir ett trevligt

m6,te. Kerstin Lindestam hålsade de

nyvalda styrelseledam6terna vålkomna.
Kerstin Lindestam hålsade Robert och Gisela från Alpackagården i Kråkshult vålkomna. De underhdll
oss med bildspel och sin beråttelse om deras fdretag samt om de trevliga alpackorna.
Ordf«irande:

David Salomonsson
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Justerare:

/
Kerstin Nilsson

Sven Nilsson
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