Protokoll från årsmöte med Åsbro Intresseförening 2015 02 26
Mötet hölls i stationshuset i Åsbro.
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
Reine Nordström, Owe Edetun
4. Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet
Godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga)
5. Styrelsens redogörelse för det gångna årets ekonomiska berättelse
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 medlemsavgifter för 2015
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara 50:– per person och kalenderår.
9. Beslut om när man ska betala medlemsavgiften för att vara medlem med rösträtt
Medlemsavgiften ska vara erlagd före årsmötet.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Budgeten är inte klar varför beslutet skjuts upp till kommande medlemsmöte.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
Antalet fastslogs till 5 styrelseledamöter och 3 ersättare.
12. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
Staffan Korsgren valdes.
13. Val av minst två styrelsemedlemmar på 2 år.
Trygve Löwhagen, Anne Helgesson
14. Val av ersättare på 2 år.
Dennis Eriksson
15. Val av revisorer på 1 år
Kurt Blomqvist och Birger Murstam valdes till revisor. Inga revisorsersättare valdes.
16. Val av 2 revisorsersättare på 1 år
Leif Kugelberg, vakant.
17. Val av valberedning och sammankallande för denna
Till valberedning valdes Mårten Höckerberg och Tord Sandgren. Mårten är sammankallande.
18. Förslag till ändrade stadgar för föreningen
Årsmötet konfirmerade förra årets beslut. (Bilaga)
19. Av styrelsen initierade ärenden
Inga ärenden har inkommit.
20. Till årsmötet inkomna ärenden
Inga ärenden har inkommit.
21. 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.
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