Protokoll Årsmöte
Fört vid årsmöte 2017-03-14
Plats: Närlundaskolans matsal
Representation: 36 personer närvarande vid årsmötet.

Ordförande Hans Christiansen öppnade mötet
1. Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

2. Val av ordförande
Till mötets ordförande valdes Hans Christiansen.

3. Val av sekreterare
Till mötets sekreterare valdes Anna Leander Nyberg.

4. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Sture Elmberger och Patrik Nyberg.

5. Fastställande av dagordning
Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

6. Fastställande av beslutsordning
Beslöts att varje fastighet har en röst och att beslut tas med handuppräckning såvida annat ej påfordras.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
Verksamhetsberättelsen godkändes.

8. Redovisning av det gångna årets ekonomiska utfall 2016
Kassör Anders Overland redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2016 och konstaterade att kostnader
relaterade till lekplatsbygge hållit sig till satt budget. Fråga kom angående en kostnadsjustering som gjorts under
året, detta avser en gammal fordran som nu tagits bort.

9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Mats Kjellberg.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2016
Kassör Anders Overland presenterade styrelsens förslag till budget där medlemsavgiften föreslogs oförändrad.
Arbete för färdigställande av lekparken kommer att fortsätta under våren och föreningen väntar på ett kommande
bidra från kommunen på 25.000.-

13. Val av styrelseledamöter för kommande perioder
Omval och nyval gjordes enligt följande:
Hans Christiansen, 2 år Ordförande
My Olsberg, 2 år Sekreterare
Mikael Lindström 2 år Markfogde
Jennie Björk, 1 år Suppleant
Roger Efner, 1 år Suppleant
Suppleant Cecilia Speranta och Markfogde Anna Leander Nyberg avgår.

14. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Mats Kjellberg och Pål Ross.

15. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Mikael Bergman och William Heigard.

16. Övriga frågor
3 stycken Inkomna motioner från Ingrid Leander:
1) Förslag om att se över möjlighet att återställa allmänna brunnar och pumpar i området. Stämman
beslutade att låta Styrelsen ta in offerter på detta.
2) Förslag om att upprätta en karta med allmänningar utsatta i Älvnäs för att tillgås via hemsidan samt i
busskurer. Stämman samtyckte i förslaget.
3) Önskan om att skapa ökat engagemang i föreningslivet genom att, lik enkäten som gått ut kring
belysning, från tid till annan ta in medlemmarnas åsikter i olika frågor. Styrelsen tar med sig önskemålet.
Fråga kom angående om man även kan tänka sig att se över allmänningar som stängts av av markägare.
Styrelsen tittar på det.
Fråga kom angående huruvida styrelsen varit engagerad i den nya detaljplanen. Ordförande berättade att
styrelsens medlemmar deltagit i det öppna hus som kommunen bjöd in till tidigare i våras. Tiden för yttrande har
gått ut men vi uppmanar alla medlemmar som har synpunkter att skicka in dessa till kommunen samt vara aktiva
när den reviderade planen presenteras nästa år.
Diskussion angående gångsäkerhet, trottoarer och eventuella cykelvägar. Styrelsen tog med sig idéer kring hur
man ytterligare kan verka för att folk som kör i området håller sig till hastighetsbegränsning och kommer vidare
testa olika alternativ.
Fråga uppkom angående grannsamverkan och hur vi arbetar med det. Engagerade kontaktpersoner eftersöks i
detta. Hör av dig om du är intresserad av att vara kontaktperson gentemot polisen i denna fråga! Förslag kom
även att eventuellt kombinera detta med föräldravandring.
Anna Leander, Markfogde, redovisade resultatet av den enkät som skickats ut en vecka tidigare angående piloten
på belysning i området. Totalt har 72 personer svarat, varav 94% har noterat belysningen, 88% ställer sig positiva
till de belysningspunkter som valts ut, 60% uppfattar belysningen sken som bra, 92% vill ha ytterligare
belysningspunkter i området, på utsatta ställen. 49% kan tänka sig att ansluta en belysningspunkt mot sin
fastighet. Efter några frågor, många förslag på alternativa armaturer och utsatta platser beslutades att styrelsen
ser vidare på utsatta ställen och eventuellt under året låter de återstående 4 armaturer som köpts in placeras ut.
Styrelsen kommer eventuellt även att köpa in ytterligare armaturer beroende på hur många platser som
identifieras. Mötet förordade att styrelsen skulle köpa in fler armaturer av samma sort så att vi får en enhetlighet i
Älvnäs.

17. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla som hade kommit och avslutade mötet.
Älvnäs den 14 mars 2017

Hans Christiansen
Justeras:

Anna Leander Nyberg

Sture Elmberger

Patrik Nyberg

18. P.S.
Jag, Hans Christiansen, noterar att vi är dåliga på att tacka av personer som har deltagit och arbetat förtjänstfullt
för föreningen, i styrelsen. Vi är oerhört tacksamma för den kraft som de har bidragit med.
Anna Leander Nyberg har arbetat som markfogde på ett tydligt och kreativt sätt och vi kommer att sakna henne
mycket. Anna slutar på grund av en ökad arbetsbelastning i sitt yrkesliv. Dessbättre kommer hon även i
fortsättningen att ansvara för Midsommarfirandet.
Cecilia Speranta hon har också funnits i styrelsen under många år, vilket vi är mycket tacksamma för, både som
ordinarie styrelsemedlem och som suppleant, och varit mycket delaktig i Älvnäsfestivalen och midsommarfirandet.
Hon lämnar oss tyvärr för en utlandsflytt.

D.S.

