Vansbro köpmannaförenings årsmöte 5/4-16
Närvarande: Jan Eriksson, Jessica Lundahl, Patrik Forsell, Claes Hermansson, konsummats,
Eva Eljas, Helena Norell.
1 Ordförande Jan Eriksson hälsar välkommen och öppnar mötet.
2 Till ordförande för mötet valdes Jan Eriksson och som sekreterare Eva Eljas.
3.Till justeringsmän/kvinnor valdes Jessica Lundahl och Claes Hermansson.
4 På frågan om mötet är behörigt utlyst svarade styrelsen ja.
5 Årsmötets dagordning fastställs.
6 Ordförande läser verksamhetsberättelsen.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.
7 Ordförande lämnar ekonomisk redovisning och revisionsberättelse, kan läsas på
www.vansbro.nu.
Årsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen.
8 Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
9 Medlemsavgiften beslutas bli oförändrad 200:-/år, serviceavgiften blir 800:-/halvår.
10 Val av styrelse.
Ordförande för 1 år: Jan Eriksson
Ledamot för 1år: Claes Hermansson
Suppleant för 1år: Patrik Forsell
Suppleant för 1år: Helena Norell
Kassör utanför styrelsen: Tord Skifs
Årsmötet beslutar enligt förslaget.
11 Val av revisor: Jörgen Israelsson
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
12 Val av valberedning: Platserna är vakanta, styrelsen hjälps åt att hitta styrelseledamöter.
13 Som representant till Näringslivssamverkans styrelse väljs Claes Hermansson och som
suppleant Patrik Forsell.
14 Övriga frågor:
Köpmannaföreningen ska bjuda in Helena Hedström och företaget Skaperi till
ett medlemsmöte. Helena berättar lite om chefsledarutbildningen som hon genomfört under hösten/vintern och Therese lämnar information om sitt företag Skaperi.
Jessica tar kontakt med Skaperi och Eva tar kontakt med Helena.
Vi återkommer med tid och plats.
Angående den 27/5 så kör vi Vänliga helgen (i stället för Vänlig fredag) fredag och
lördag med extra erbjudande i butikerna.

Jessica tar kontakt med Barnens dagsföreningen om dom kan fixa aktiviteter.
Styrelsen kommer att göra en skrivelse till Vansbro kommun om bidrag till slingor och
julgranar
då vi tycker att kommunen också kan medverka till jultrivseln på byn.
15 Orförande Jan Eriksson avslutar mötet.
Jan Eriksson ordförande

Eva Eljas sekreterare

Claes Hermansson justerare

Jessica Lundahl justerare

