Protokoll från årsmöte med Åsbro Intresseförening 2011 03 15
Mötet hölls i PRO-lokalen i Åsbro med cirka 20 deltagare
1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
Ordförande Per Eriksson, vice ordförande vakant, sekreterare Anne Helgesson
2. Val av justeringspersoner för årsmötet
Tord Helgesson, Malin Sundin
3. Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning.
Godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga)
4. Revisorns berättelse
Utgår eftersom det inte finns någon revisor.
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar interimsstyrelsen ansvarsfrihet.
6. Fastställande av årsavgift för nästa år.
Årsavgiften bestämdes till 50 kronor.
7. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
Staffan Korsgren valdes.
8. Val av minst fyra styrelsemedlemmar och två ersättare.
Som styrelsemedlemmar på två år valdes Anne Helgesson och Klas Folenius. Som styrelsemedlemmar
på ett år valdes Trygve Löwhagen och Malin Sundin. Som ersättare valdes Mats Fri (1), Susanna Tröhler
Widmark (2), Hans Nilsson (3).
9. Val av valberedning och sammankallande för denna
Leif Kugelberg, Jan Karlsson och Tord Helgesson. Leif är sammankallande.
10. Val av revisorer
Annhild Blomqvist valdes till revisor på två år. Kurt Blomqvist valdes till revisor på ett år.
11. Av styrelsen initierade ärenden
Stadgeändring. Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag att ändra paragrafen om medlemskap till att
lyda : ”Medlem blir den som betalat medlemsavgiften”. Årsmötet beslöt så.
12. Till årsmötet inkomna ärenden
Årsmötet ställde sig positivt Leif Kugelbergs och Jan Karlsson motion om att verka för ett gym i Åsbro.
Årsmötet ställde sig också positivt till Malin Sundins förslag om att underteckna Länsstyrelsens
avsiktsförklaring, ”Ett hållbart Örebro Län” och att Malin blir vår kontaktperson i det arbetet.
13. Mötets avslutande
Då inga andra frågor fanns att behandla tackade årsmötets ordförande de närvarande för en bra
och givande diskussion och förklarade intresseföreningens första årsmöte för avslutat. Föreningens
ordförande tackade Per Eriksson för ett väl genomfört årsmöte.
Sedan vidtog servering och Per Eriksson presenterade sin vision för kommunens utveckling, med
betoning på Åsbro.
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