Protokoll från Föreningen Tomtarnas årsmöte
Lördag 16 maj 2015 kl. 11 i Skumucken
Parentation

En tyst minut hölls till minne av Kerstin Persson.

§ 1 Öppnande

Ordförande Lars Nordström hälsade de närvarande välkommen och
öppnade därmed mötet.

§ 2 Mötesfunktionärer

Bo Forslund valdes till mötesordförande och Gudrun Sjöbom till
sekreterare.

§ 3 Justeringsmän

Eva Wadell och Roland Zetterberg valdes till justera dagens protokoll.
En röstlängd upprättades.

§ 4 Mötesutlysning

Mötet ansågs vara utlyst enligt stadgarna.

§ 5 Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 6 Verksamhetsber.

Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes.

§ 7 Förvaltningsber.

Balans- och resultaträkning presenterades och mötet konstaterade att
ekonomin är god och välskött.

§ 8 Revisionsber.

Revisionsberättelsen föredrogs av Kjerstin Olsson som föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes oförändrad 300 kr/familj.

§ 11 Ordförandeval

Tommy Olsson valdes till ordförande på 1 år.

§ 12 Styrelseval

Styrelseledamöter: P-O Melander kassör, 2 år, nyval,
Barbro Åsander, 2 år, omval samt suppleant Liza Engström, 1 år, omval.

§ 13 Revisorer

Lars Bengtsson och Kjerstin Olsson omvaldes till revisorer på 1 år.
Till suppleanter valdes Stefan Sjöberg och Hans-Göran Trammer.

§ 14 Festkommitté

Gudrun Sjöbom valdes till sammankallande i festkommittén. Den består
dessutom av Zara-Marie Wikström, Maggan Sjöbom och Emma
Sjöbom-Pettersson. Styrelsens representant i kommittén är Barbro
Åsander.

§ 15 Fastighetskomm.

Lennart Persson valdes till sammankallande i fastighetskommittén. Den
består dessutom av Mats Olsson och Anders Åsander.
Styrelsens representant i fastighetskommittén är Tommy Olsson.

§ 16 Ungdomsrepr.

Uppdraget som ungdomsrepresentanter är fortfarande vakant.

§ 17 Valberedning

Bosse Andersson, Ingegerd Zetterberg och Birgitta Sundberg omvaldes
till valberedning för 1 år, med Bosse som sammankallande.

§ 18 Bagarstugan

Lars Nordström och Lennart Persson informerade om bygget av
bagarstugan. Stugan uppfördes på ca 3 veckor genom ideellt arbete av
6-8 man. Nu inväntas muraren som ska slutföra arbetet med ugnen.
Genom diverse donationer, skänkt materiel och gratis arbetskraft, så har
kostnaden för bygget vida understigit den kalkylerade, som var
beräknad till ca 350 tusen. Mötet uttryckte sin uppskattning för arbetet
med projekt ”Bagarstugan”.

§ 19 Övriga frågor

*Funderingar angående bankfonden som föreningen öppnade för ca 20
år sedan. Den har nu ökat från 66000 till 115000. Skall den tas i anspråk
för kommande projekt? Liten diskussion runt den frågan. I såna fall
måste styrelsen kalla till extra årsmöte, så att medlemmarna får ge sitt
godkännande.
*Tomas Lindberg ställde frågan ”Vad ska uppgifterna för Tomtarna
vara?” Han menade att vi behöver ta oss en funderare över hur mycket
jobb vi kan ta på oss. Några medlemmar instämde att vi kanske ska
”sänka ribban” en aning, så att även förvärvsarbetande medlemmar kan
engagera sig i föreningsarbetet.
*Lars informerade om det muntliga avtalet med Kustvägen, om att en
latrintömningsanordning ska inrättas vid toaletten på Tomtarnas
parkeringen.
*Barbro informerade om sillunchen 6 juni. Biljetter finns nu att köpas.
Övriga arrangemang i sommar blir Byarevyn 18 juli och Allsång 23 juli.
*Bosse Forslund uttalade sin beundran för föreningens och framför allt
styrelsens arbete. Han framförde ett stort tack till avgående ordf. Lars
Nordström. Den avgående kassören Urban Nilsson fick också stor
uppskattning för sitt arbete med räkenskaperna som kännetecknas av
ordning och reda. Barbro tackade också Lars och Urban för gott
samarbete och överlämnade en blomma och ett paket till dem.

§ 20 Avslutning

Ordförande för mötet Bosse Forslund tackade för förtroendet och
avslutade årsmötet.

Gudrun Sjöbom sekreterare

Eva Wadell justerare

Bosse Forslund ordförande

Roland Zetterberg justerare

