Protokoll Årsmöte
Fört vid årsmöte 2014-03-20
Plats: Närlundaskolans matsal
Representation: 38 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 Sture Elmberger.

4. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Sten Svensson och Åsa Korhonen.

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 2013
Efter kort frågestund där främst frågor rörande kostnaden för uppförandet av stallbyggnaden berördes,
godkändes verksamhetsberättelsen. Ordförande berättade att kostnaden inte tagits av medlemmarnas årsavgifter, utan
från tomtförsäljning vid Lilla Busviken. Ett resultat av kreativt arbete från styrelsens sida. Pengar som enligt avtal
inte får användas i den dagliga driften utan bara för att försköna området. Möjligen kommer kommunen att bidra
med medel längre fram.

8. Redovisning av det gångna årets ekonomiska utfall
Kassören Ander Overland redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2013 och konstaterade att utfallet i den
ordinarie verksamheten i stort sett följt budget.

9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Mats Kjellberg.

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

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2014
Kassören Anders Overland presenterade styrelsens förslag till budget där medlemsavgiften föreslogs oförändrad.
Mötet beslöt godkänna budgeten med tillägg av en särskild post för rustning och underhåll av lekplatsen på 20.000
kr. Utrymme för detta skapas genom omfördelning inom det lagda förslaget. Det beslöts också att en mindre summa,
5.000 kr, avsätts varje år för att täcka underhåll och utveckling av lekplatsen.

12. Fråga om utökat lån för slutbeläggning av Älvnäsvägen mm.
Beslöts uppdra åt styrelsen att upplåna ytterligare 400.000 kr för att möjliggöra slutbeläggning av Älvnäsvägen
mellan Sidensvansvägen och Koltrastvägen samt reparation av Sidensvansvägen på två ställen.

13. Val av styrelseledamöter för kommande perioder
Nyval gjordes enligt följande:
Ordförande 2år
Hans Christiansen
Ledamot 2 år
Micke Lindström
Ledamot 2 år
Cecilia Speranta
Ledamot 2 år
Anders Overland
Ledamot 2 år
Sture Elmberger
Suppleant 1 år
Hanna Frimansson
Suppleant 1 år
Anna Leander Nyberg
Suppleant 1 år
Lotta Arnshav

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
2 år omval
2 år omval
1 år nyval
1 år nyval
1 år nyval

14. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes      Paul Ro


15. Val av valberedning
Till valberedning valdes Carin Edvardsson och Mikael Bergman

16. Älvnäsfestivalen
Beslöts genomföra Älvnäsfestival 23 augusti med liknande upplägg som för tre år sedan. För detta ändamål avsattes
25 000 kr.

17. Övriga frågor
Beslöts uppdra åt Yvonne Månsson och Birgitta Junestam att inför städdagen inventera vad som behöver göras på
lekplatsen.
Namn på nya byggnaden i stora fårhagen diskuterades. Bästa förslag som kom upp var ”kulturstallet”.
Ordföranden informerade om utgången av den rättegång som blivit följden av att ägaren till den svartbyggda
sjöboden vid Busviken vägrat riva densamma. Enligt domen skall boden rivas och ägare ersätta föreningen för
rättegångskostnaderna. Ett särskilt tack riktades till Lars Egenäs, Christer Sandström och Britt Torstensson vars
vittnesmål i rätten var av betydelse för utgången.

18. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
Älvnäs den 20 mars 2014

Hans Christiansen

Sture Elmberger

Justeras:

Sten Svensson

Åsa Korronen

