Protokoll från årsmöte med Åsbro Intresseförening 2013 03 20
Mötet hölls i stationshuset Åsbro med drygt 30 deltagare.
1. Inledning
2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
Ordförande Rolf Karlsson, vice ordförande vakant, sekreterare Anne Helgesson
3. Val av justeringspersoner för årsmötet
Rene Francis, Eric Nilsson
4. Beslut om revisionens omfattning
”Efter samtal mellan föreningen styrelse och revisionen kring de LEADER-stödda projekt som förening driver
och de faktum att de projekten revideras både av LEADER och Länsstyrelsen föreslås årsmötet besluta:
Att de projekt som bedrivs med bidrag från LEADER från 2014 bokförs separat från föreningens räkenskaper,
revideras av LEADER och Länssyrelsen och siffergranskas av föreningens revisorer”.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
5. Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning.
Godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga)
6. Revisorernas berättelse
Godkänder och lades till handlingarna. (Bilaga)
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
8. Fastställande av budgetramar för 2014
Godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga)
9. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
Staffan Korsgren valdes.
10. Val av minst två styrelsemedlemmar och tre ersättare.
Som styrelseledamot på ett år valdes Trygve Löwhagen. Som styrelseledamöter på 2 år valdes Rene
Francis och Christer Sandberg. Som ersättare på 2 år valdes Eric Nilsson och Thomas Dahlman.
(Anne Helgesson har 1 år kvar som ordinarie ledamot).
11. Val av revisorer
Kurt Blomqvist och Birger Murstam valdes till revisor. Inga revisorsersättare valdes.
12. Val av valberedning och sammankallande för denna
Till valberedning valdes Mårten Höckerberg och Tord Sandgren. Mårten är sammankallande.
13. Förslag till ändrade stadgar för föreningen
Men några smärre korrigeringar godtogs förslaget till nya stadgar. (Bilaga)
14. Av styrelsen initierade ärenden
Inga ärenden har inkommit.
15. Till årsmötet inkomna ärenden
Inga ärenden har inkommit.
16. Mötets avslutande
Då inga andra frågor fanns att behandla tackade årsmötets ordförande de närvarande för en bra och
givande diskussion och förklarade intresseföreningens årsmöte avslutat.

ERIC NILSSON

RENE FRANCIS

