Protokoll fört vid årsmöte med Vessigebro Samhällsförening den 7 mars 2018.
Plats: Ätrasalen, Vessigebro
Närvarande: 27 medlemmar
§1

Ordförande Dan Olof Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2

Mötesdeltagarna var eniga om att mötet utlysts på det sätt stadgarna föreskriver, via
anslagstavlor, mail och facebook.

§3

Föreslagen dagordning godkändes.

§4

Val av presidium under årsmötet
a) till ordförande för årsmötet valdes Bo Bengtsson
b) till sekreterare valdes Lars Rylander
c) till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunilla Pettersson och Pia Stensson

§5

Årsredovisning
a) styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Dan Olof. Synpunkt framkom att begreppet
”storkommun” ej bör användas, varpå berättelsen lades med ett godkännande till
handlingarna.
Verksamhetsplanen för 2018 föredrogs av Dan Olof och lades med ett godkännande till
handlingarna.
b) resultat och balansräkning redovisades ev kassören och lades med ett godkännande till
handlingarna.

§6

Revisorernas berättelse lästes upp av kassören och lades med ett godkännande till
handlingarna. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

§7

Mötesdeltagarna beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§8

Medlemsavgiften för 2019 blir oförändrad (företag/föreningar 400 kr, familj/hushåll 200 kr,
pensionär 175 kr) efter årsmötets enhälliga beslut.

§9

Motion/förslag hade inkommit om förbättring av el-ljusspåret. Konstaterades att Falkenbergs
kommun, Kultur och fritidsnämnden, har ansvar för denna fråga. Styrelsen har genom ordf
haft kontakt med Kultur och fritidsnämnden, som lovat åtgärda detta efter inspektion.

§10

Val av styrelse
a) Dan Olof Karlsson omvaldes till ordförande för 2018
b) Marianne Carlsson och Jörgen Walldén omvaldes som ledamöter på 2 år
c) Ingrid Persson och Ann-Sophie Göthlin valdes som suppleanter på 1 år (båda nyval)
d) Elisabeth Wärnegård omvaldes till revisor på 2 år

e) till revisorssuppleant på 1 år omvaldes Gunnar Bengtsson
f) till valberedning omvaldes Börje Johansson och Maria Elofsson
§11

Övriga frågor
Framfördes önskemål om att protokoll och verksamhetsberättelse ska läggas ut på hemsidan.
Redigering av kalendern kan bara göras av Marianne Carlsson.
Förslag framfördes att anslå info-blad på scen på Gurkbänken, där det framgår vad som
gäller vid användande av scen mm och uppgifter om kontaktperson.
Poängterades att man har eget ansvar vid användande av lek -och motionsredskapen på
Gurkbänken, men att det finns en försäkring tecknad av Samhällsföreningen.
Den förening eller person som vill genomföra ett arrangemang på Gurkbänken kan göra
detta efter kontakt med Samhällsföreningen och efter Samhällsföreningens godkännande.
Framfördes önskemål om att Samhällsföreningen i god tid före kommande val skulle bjuda
in politiker från alla partier till Ätrasalen för information och diskussion om frågor som
specifikt rör Vessigebro t.ex äldreboende, bostadsbyggande m.m

§12

Årsmötets ordf Bo Bengtsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Blommor delades ut av Dan Olof till avgående styrelseledamöter, årsmötets ordförande och
sekreterare.
Vid protokollet

Justeras

Lars Rylander

Gunilla Pettersson

Pia Stensson

