Protokoll
Årsmöte Timmernabbens Samhällsförening
Tid:
2013-10-27
Plats:
Solgläntan, Timmernabben
Närvarande:
29 medlemmar kom till årsmötet.
1. Föreningens ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet som
ansågs vara stadgeenligt utlyst.
2. Till mötesordförande valdes Sven Johansson.
Till att föra årsmötets protokoll valdes Lars-Bertil Nauclèr.
Till att justera dagens protokoll valdes Rustan Svensson och Britt-Marie
Holm.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året föredrogs av
ordföranden och godkändes av mötet.
4. Balans och resultaträkning samt revisionsberättelsen för det gångna året
föredrogs av ordföranden. Mötet godkände redovisningen och beviljade
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
5. Ingen ordförande blev vald av årsmötet som beslutade hänvisa till
styrelsen att utse ordförande tills vidare. Ordinarie ordförande skall väljas
vid ett extra ordinarie årsmöte senast 2014-02-28.
6. Styrelseledamöter valdes enlig följande:
Håkan Sjöborg
2 år
Lars Burmeister
1 år
Lars-Bertil Nauclèr
1 år
Carina Olofsson Holmberg 2 år
I styrelsen ingår även Rose-Marie Bergqvist och Ove Nyblom som har
ytterligare 1 år kvar på sitt 2 åriga mandat.
7. Till styrelsesuppleanter för ett år valdes
Hans Kihlbom och Reino Dahlberg

8. Till revisorer för det kommande verksamhetsåret valdes Kurt Söderberg
och Bo Alerfeldt.
9. Till områdeskontaktpersoner för två år valdes
Joakim Green, Rustan Svensson och Reidun Ullström. Ytterligare en
person ansvarig för norra området överläts till styrelsen att utse.
10.Årsmötet utsåg ingen valberedning. Styrelsen fick i uppdrag att tillsätta
valberedning.
11.Ordförande föredrog verksamhetsplanen med tillhörande budget som
godkändes med följande tillägg:
Föreningen skall verka för en förbättrad och förlängd avloppstub från
reningsverket.
Ett större engagemang vid städdagen. Ev ändrad veckodag eller annan
utformning.
Ett större engagemang för utbyggnaden av stadsnätet.
Undersöka möjligheten att samarrangera valborgsmässofirandet med EFS.
Ev. flytta valborgsmässofirandet till festplatsen.
12.Medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret fastställdes till
100:- / hushåll
13.Då inga övriga ärenden anmälts tackade ordföranden mötesdeltagarna för
visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Avgående ordföranden Sven Johansson avtackades och lämnade därefter
över ordet till Christin Carlström som berättade om Mönsterås kommuns
bostadsförsörjningsprogram.
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