Protokoll TakNet e.f.

Tid och mötesdatum:
2014-03-27, kl 19.00

1 (3)

Mötesgrupp, ärende:
Årsmöte

Mötesplats:
Gestads bygdegård
Leif Höglund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
1.

Röstlängden för mötet, 17 röster, fastställdes.

2.

Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Förslag Mikael Jansson ordförande och Margareta Lundgren sekreterare.
Förslagen antogs av mötet.

3.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera
mötesprotokollet, valdes Kajsa Karlsson och Mats Karlsson.

4.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst via hemsida, e-post och ordinarie postgång.

5.

Ordföranden gick igenom föredragningslistan där det konstaterades att vissa
punkter på föredragningslistan utgår, 6 b, 7 och 8 eftersom revisorerna inte
hunnit gå igenom årsbokslutet innan årsmötet, då LRF inte inkommit i tid med
densamma. Mötet beslutade därför om att utlysa ett extra årsmöte för punkterna.
Övriga punkter fastställdes på den föreslagna föredragningslistan.

6. a)

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Mötesdeltagarna läste vid sittande bord igenom verksamhetsberättelsen. Denna
godkändes med acklamation.

9.

Medlemsavgiften fastställdes av mötet till oförändrat; 100 SEK per år.

10.

Verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
lästes av mötesdeltagarna vid sittande bord. Både verksamhetsplan och budget
godkändes med acklamation.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
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Styrelsens förslag till stadgeändring, tillägg eller ändring i stadgarna, har utsänts
via e-post och ordinarie postgång.
Ordföranden genomgick förslaget och mötet konstaterade att formuleringen i
tillägget till § 17 inte kunde godkännas och mötet beslutade att styrelsen
reviderar tillägget och att denna punkt hänskjuts till det extra årsmötet.
Övriga stadgeändringar godkändes av mötet.
12.

Arvodering för styrelseledamöter och revisorer för kommande mandatperiod.
Mötet godkände styrelsens förslag; 15 000 SEK att fördelas enligt styrelsens
egna beslut.

13.

Val av styrelse.
Ordföranden presenterade valberedningens förslag. Samtliga valdes med
acklamation.
Ordförande
Leif Höglund omvaldes till föreningens ordförande för en tid av 2 år.
Ledamöter
Olavi Hinkkanen, Clas Carlsson och Allan Johansson omvaldes för en tid av
2 år.
Ersättare
Nina Voimäki omvaldes för en tid av 1 år.
Nyval av Sven Sillén för en tid av 1 år.
Revisorer
Jan Renhage och Richard Rorapough omvaldes för en tid av 1 år.
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Valberedningen består av Lars Olsson och Lars Hjälm som beslutades vid förra
årsmötet. Någon tredje ledamot har valberedningen inte kunnat utse.
14.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor togs upp.

Mötesordförande Mikael Jansson tackade för förtroendet och överlämnade ordet till
ordförande Leif Höglund som tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Sekreterare

Mötesordförande

Justerare

Margareta Lundgren

Mikael Jansson

Kajsa Karlsson
Mats Karlsson

