Protokoll från årsmöte med
Norrfjärdens Folketshusförening, 17 mars 2011
§1

Öppnande/inledning/dagordning
Föreningsordförande, Roland Nyman, hälsade alla välkomman och
lämnade ut dagordning med tillhörande bilagor.

§2

Val av mötespresidium
Årsmötet beslutade att välja:
 Jan Lundqvist till mötesordförande
 Susanne Sjölund till mötessekreterare
 Britt Jonsson och Erik Bergström till justerare

§3

Fråga in mötet utlyst i behörig ordning
Årsmötet beslutade att godkänna utlysningen.

§4

Närvaroförteckning samt nya medlemmar
Närvaroförteckningen återfinns i bilaga 1.

§5

Styrelsens verksamhetsberättelse
Roland Nyman redogjorde för verksamhetsberättelsen.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen efter att listan
över styrelseledamöter på första sidan uppdaterats och kompletterats
med ersättare för föregående år (bilaga 2).

§6

Kassören redogjorde för ekonomin
Roland Nyman redogjord för föreningens ekonomi. Saldo för föreningen
uppgick vid 2010-12-31 till 15 776,78 kr. Exemensgruppens ekonomi
redovisas separat.

§7

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt
balansräkningen
Årsmötet beslutade att överskottet övergår i 2011 års verksamhet.

§8

Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet
Jan Lundqvist redogjorde för revisorernas revisionsberättelse, bilaga 3.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående
verksamhetsår.
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§9

Fastställning av avgifter vid uthyrning av lokaler
Årsmötet beslutade att:
Bibehålla nuvarande nivå, se bilaga 4.
Skicka ut avgifterna för uthyrning till föreningens medlemmar.
Avgifterna ska följa med vid kvittens av nyckel/påskrift av
hyreskontrakt.

§ 10

Ersättning till styrelseledamöter och revisorer mfl
Årsmötet beslutade att bibehålla nuvarande ersättningsnivåer.
Ansvarig (vaktmästare) för Folketshus
Kassör
Bokningsansvarig för Folketshus
Revisiorer vardera
Valberedning vardera

500kr/mån
500kr/mån
500kr/mån
100kr/år
100kr/år

Sammanträdesersättningar:
Ordf, kassör och sekr:
Vardera 700kr/år
Ordinarie styr.ledamöter
Vardera 500kr/år
Ersättare:
50kr/sammanträde, dock högst 500kr/år
Tel.ersättningar:
Kassör
Ordförande
Sekreterare
§ 11

500kr/år
300kr/år
200kr/år

Val av styrelsen
Tomas Berg redogjorde för valberedningens förslag.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt nedan:
Ny ordförande för 1 år:

Lars-Gunnar Jonsson

Nya ledamöter för 2 år:

Roland Nyman
Britt Jonsson
Roger Bergström
Susanne Sjölund

Ersättare för 1 år:

Ragna Lindström
Christer Jonsson
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Styrelsen består av ytterligare två ledamöter som är valda för ytterligare
ett år:
Erik Bergström
Birgitta Lundqvist

§ 12

Val av revisorer
Årsmötet beslutade att välja Jan Lundqvist och Torbjörn Granberg till
revisorer.
Revisorerna önskar kopior av styrelsens protokoll löpande under året,
helst efter varje möte.

§ 13

Val av valberedning
Årsmötet beslutade att Tomas Berg ska utgöra valberedning. Tomas får i
uppgift att söka lämplig kandidat till stöd i arbetet.

§ 14

Övriga ärenden

a)

Stadgar
Årsmötet beslutade att:
ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag till nya
stadgar. Förslaget ska skickas ut till föreningens medlemmar. Ett
möte ska hållas med föreningarna under hösten.
För nya stadgar krävs två på varandra följande föreningsmöten,
varav ett ska vara årsmötet.

b)

Utveckling av Norrfjärden
Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsammans med
examensgruppen, ungdomsgården och andra, diskutera en
utvecklingsplan för Norrfjärden. Planen bör innefatta vad som ska
åstadkommas under året, vad ska prioriteras, finansiering mm. Det
bör klargöras vad som gäller för ”arbetsgrupper” inom
Folketshusföreningen, ex rättigheter, skyldigheter, utökning, avslut
mm.

c)

Verksamhetsplan
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2011 (bilaga
5).

d)

1 000 000 kr till utveckling av torget i Norrfjärden
Torggruppen lämnade rapport och visade på de senaste förslagen
från Piteå kommun. Torggruppen har ställt sig positiv till förslaget
och förhoppningen är att byggarbetet ska påbörjas under 2011.
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e)

Ungdomsgården
Jessica Bäckman redogjorde för ungdomsgården och dess
verksamhet. Årsmötet ställde sig positiv till initiativet. Styrelsen får
se över vilka stöd som kan vara lämpligt ex ekonomihantering via
föreningens kassör.
Mötet avslutades traditionsenligt med kaffe, the och smörgåstårta.

Jan Lundqvist
Mötesordförande

Susanne Sjölund
Sekreterare

Britt Jonsson
Justerare

Erik Bergström
Justerare
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Bilaga 1 Närvarolista
Anita Andersson
Britt Jonsson
Christer Jonsson
Erik Bergström
Jan Lundqvist
Jessica Bäckman
Lars-Gunnar Jonsson
Maine Bergström
Mats Almqvist
Ragna Lindström
Roland Nyman
Susanne Sjölund
Tomas Berg
Torbjörn Granberg

Norrfjärdens trädgårdssällskap
Folketshus styrelse
Folketshus styrelse
Porsnäs motorklubb
Ungdomsgården
S-föreningen
Norrfjärdens trädgårdssällskap
Nif Handboll
S-föreningen
Folketshus styrelse
Folketshus styrelse
Norrfjärdens fiske
PRO Norrfjärden
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Bilaga 2 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för Norrfjärdens Folketshusförening 2010
Förord
Norrfjärdens Folketshusförening kan lägga sitt 15 år till handlingarna ett bra år med
god uthyrning och duktiga personer som gjort att Folkan har kunnat fungera då inte
minst Britt Jonsson (Brillans kafe) som har varit en klippa att luta sig mot.
Styrelsen
Styrelsen har under det gångna året bestått av:
Ordf: Roland Nyman
Ordinarie ledamöter:
Jan Brännberg , Erik Bergström, Maine Bergström,Tomas Berg, Birgitta Lundkvist.
Ersättare:
Krister Jonsson , Ragna Lindström
Styrelsen har under året haft 8 möten
Ekonomi
Ekonomin är utmärk god. Den myckna uthyrningen, dels från Skolan och övrigt har
gjort att vi med gott mod tänker omsätta detta år med investeringar på folkan och
göra en förnying invändigt av folkan.
Verksamhet
Föreningens huvudverksamhet är uthyrning av ”Folkan” samt lokalen på övre plan
där det drivs massage. NIF hyr för Bingo varje torsdag, Piteswänget har gått idvala
men de håller till i regi av Dansfirman Kalle Palo som hyr 2 kvällar i veckan samt
ibland helger. Privatpersoner har även hyrt. Bröllop, Jubileumsdagar, Disco, Företag.
Föreningen har även startat en Hemsida adressen är norrfjarden .se. Vi har knutit till
oss två duktiga personer Susanne Sjölund och Roger Bergström som har gjort en
snygg hemsida. De kommer i fortsättningen förhoppningsvis tillhöra styrelsen.
Porsnästorgets uppsnyggning hoppas vi bli klart i sommar. Övrig uthyrning har
varit bra. Viktväktarna har även börja hyra av oss på folkan. Vi har även en grupp
inom folket-hus föreningen x-amensgruppen som varje skolavslutning anordnar
Drogfri xamens fest för ungdomarna.
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Bilaga 3
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Bilaga 4 Avgifter vid uthyrning av Folketshus
Uthyrning av Folkets-Hus 2011
A Föreningar
Hela huset(stora salen.lilla salen och köket)
Medlem
400kr/dag
Icke medlem
500kr/dag
Serveringen
Medlem:
Ej Medlem
Möteslokal uppe
Medlem:
Ej medlem :

150kr pr/ gång
175 kr pr/ gång

75kr pr/ gång
100kr pr/gång

Uthyrning 2 eller fler dagar i följd lämnas 25% rabatt på ovannämnda priser.
B Kommersiella företag
Hela huset (stora salen,lilla salen och köket)
Enbart stora salen
Serveringen + köket

850kr/ dag
700kr/dag
350kr/ dag

Hyrs lokalerna 2 eller flera dagar i sträck lämnas 20% på ovannämnda priser.
C Kontinuerlig uthyrning
Då lokalerna hyrs ut kontinuerligt och fasta tider under längre tid under året
upprättas kontrakt,varvid rabatter på 25% lämnas på ovannämnda priser
Kommunens daghem, skolor vårdhem ets betraktas som medlemmar.
Övrig utrustning efter överenskommelse.

8 (9)

Bilaga 5 Verksamhetsplan
Norrfjärdens Folketshusförening arbetar för att Norrfjärden ska vara attraktivt att bo
och verka i. Föreningen har till ändamål att se till att det finns allmänna
samlingslokaler så att förhyrare har möjligheter att bedriva verksamheter som
stimulerar möten, stärkt gemenskap och framåtanda i området.
Under året kommer föreningen att arbeta för att fler känner till möjligheten att, till ett
lågt pris, hyra Folketshus för kalas, fester, möten och andra arrangemang/aktiviteter.
Förhoppningen är att utöka uthyrningen under hela året. Utrustning och inredning
ska ha en bra standard.
Examensfesten är ett bra arrangemang som lockar alla åldersgrupper. Föreningen ser
positivt på det engagemang som föräldrar och andra lägger ner på denna årliga
tradition.
Hemsidan www.norrfjarden.se ska utvecklas vidare till att vara en portal för området.
Även andra medier som facebook måste nyttjas för att sprida information och debatt
om aktuella arrangemang, händelser och företeelser.
Föreningen ska fortsätta att förnya och utveckla verksamheten. Barn och unga är
framtiden, deras behov och önskemål är viktiga i att fortsätta att göra Norrfjärden till
en trygg och inspirerande uppväxtmiljö.
Under 2011 ska formerna för medlemskap ses över. Det är viktigt att bevara själen
och traditionen i föreningen samtidigt som vi måste följa med i utvecklingen. Frågor
som bör utredas är bl a vad innebär ett medlemskap, vilka ska kunna vara
medlemmar och medlemsavgifter.
Styrelsen kommer att träffas mellan fem till åtta gånger under året.
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