2012-03-18

RISSNAORTENS ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2012-03-18

§ 1. Årsmötet öppnas av ordförande Margita Gustafsson.
§ 2. Val av mötesfunktionärer:
Till ordförande valdes Margita Gustafsson.
Till mötets sekreterare valdes Sten Williamsson.
Till protokolljusterare valdes Berit Martinsson o
Gunilla Wallin - Eriksson.
En röstlängd skickades runt. Bifogas med protokollet. Bil 1.
§ 3.

Närvarande: 12 personer.

§ 4. Mötets utlysande genom utdelning av kallelser till hushållen enligt
stadgarna, senast 10 dagar innan årsmötet, godkändes.
§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse, utsänd tillsammans med kallelsen
och den ekonomiska berättelsen under räkenskapsåret, godkändes. Bil 2
och 3.
Årets resultat: +8095:Utgående balans 2011-12-31: 235 082: Peter redovisade årsbokslutet, där föreningens alla aktiviteter och
evenemang är tydligt summerade. Svarar därefter på frågor från
medlemmarna, till sin hjälp har Peter Margita.
§ 6. Peter läste upp revisionsberättelsen från Lars-Göran Boije och Annika
Svensson. En huvudbok sänds runt bland deltagarna. Bil 4
§ 7. Fråga om stämman kunde fastställa – resultat och balansräkning.
Svar: Ja
§ 8. Fråga om stämman kunde ge den sittande styrelsen ansvarsfrihet,
besvarades med JA.
§ 9. Enligt den fastställada balansräkningen, beslutar stämman att
235 082:- går över till 2012:s räkning.

§ 10. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Stämman beslutar att
det ska fortgå som föregående år. Dvs. ingen ersättning utgår.
§ 11. Valberedningen genom Gunilla Wallin-Eriksson, presenterar sitt
förslag till nya styrelsemedlemmar.
Ordförande
Kassör
Ledamot
Sekreterare
. Ledamot
Ersättare
. Ersättare
. Ersättare

Margita Gustafsson
Peter Svanström
Christina Lindqvist/
Alexandra ”
Sten Williamsson
Roger Karlsson

(Omval 1 år) Boggsjö
(Omval 2 år) Östbyn
(nyval 2 år) Åsgård
(1 år)
Brunflo.
(omval 2 år) Rissna

Kristina Wåger

(1 år)

Rissna

Marie Eliasson
Karolina Käthner/
Lindsjö

(1 år)

Holmsjö

(nyval 2 år) Börjesjö

Beslut: Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. (Christina o
Alexandra Lindqvist delar på uppdraget, dock noteras här att som ansvarig
ledamot är Christina Lindqvist vald)
§ 12. Val av firmatecknare: Margita Gustafsson 610615-1183 och Peter
Svanström 730223-1555, dessa har rätt att teckna var och en för sig.
§ 13. Stämman beslutar att styrelsen utser ombud till Bygdegårdsdistrikets
stämma/Heimbygdas förbundsstämma.
§ 14. Ordf rapporterar styrelsens funderingar betr.
Byombudsverksamheten:
Byombudsverksamheten inom föreningen har inte riktigt fungerat på det
sätt som man önskat sig.
Styrelsen har vid flera tillfällen inbjudit byombud och andra intresserade för
att diskutera hur föreningen på bästa sätt ska få till stånd en fungerande
”länk” mellan styrelsen och medlemmarna ute i byarna.
Bara ett fåtal personer har hörsammat inbjudan och kommit för att
diskutera frågan.
Det som då framkommit och som styrelsen också inser är att vi måste hitta
andra vägar för att få den kontakt med medlemmarna som styrelsen vill
och måste ha.
Ett sätt skulle kunna vara att styrelsen via en närmare kontakt med
befintliga grupper (stickcafe´, herrgård m.fl) kunde få råd och ideér till
verksamhet och arrangemang som kan vara lämpliga för föreningen att
genomföra. Stämman godkänner rapporten och ger styrelsen i uppdrag att
arbeta vidare med frågan.

§ 15. Styrelsens förslag på verksamhetsplanering för 2012 delas ut och gås
igenom. Stämman bifaller verksamhetsplanen. Bil 6.
§ 16. Avgifter och stadgar.
Nuvarande årsavgift är 100 kr/person och 150kr för familj.
BESLUT: Stämman beslutar oförändrad medlemsavgift
§ 17. Budget för 2012, Bil 5. Budgeten godkänns av stämman.
§ 18. Information om vad som händer här i Norlbygda, kan fås genom:
www.norlbygda.com, Nya Norlbygdabladet.
§ 19. Inga motioner/förslag har inkommit från medlemmarna.
§ 20. Övriga frågor.
Under denna pkt diskuterades kort hur föreningen bör agera i frågan om
skidspåret i Rissna.
Det framfördes att man borde verka för ett spår utan alltför branta o
besvärliga backar – ett spår som skulle kunna åkas av alla som ville ta sig en
skidtur.
Det befintliga elljusspåret ansågs vara ett spår som mer vänder sig till
avancerade skidåkare och att man saknar spår för vanliga motionsåkare.
Styrelsen vill verka för ett fungerande spår i Rissna men spåret måste
naturligtvis ha den karaktären att det blir flitigt nyttjat av de som bor i
”Norlbygda”.
Sammanfattning och beslut:
Styrelsen får i uppdrag att ta med sig framförda synpunkter gällande
skidspåret och lovar att undersöka medlemmarnas intresse för olika
alternativ innan viktiga beslut i frågan tas.

§ 21. Årsmötet avslutas.

………………………………………

……………......... …………………………

Ordförande Margita Gustafsson

Sekreterare Sten Williamsson

………………………………………
Justeras Berit Martinsson

....... ……………………………………….
Justeras Gunilla Wallin-Eriksson

