Protokoll från Föreningen Tomtarnas årsmöte
Lördag 20 maj 2017 kl. 11.00 i Skumucken
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Bo Forslund valdes till ordförande för mötet och Margaretha Bergsten till
sekreterare.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
En röstlängd upprättades(deltagarlistan.)
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Emma Sjöbom-Pettersson och Erika Öhrbom valdes till att justera dagens
protokoll.
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet ansågs vara utlyst enligt stadgarna.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
P-O Melander presenterade verksamhetsberättelsen och den godkändes. Ett
stort tack till Bengt Persson som fixat röjsåg och gräsklippare.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
Balans- och resultaträkningen presenterades och mötet konstaterade att
ekonomin är god och välskött. Har inte varit några större investeringar under
2016. Festaktiviteterna är av stor ekonomisk betydelse.
En eloge till kassören P-O Melander.
8. Revisionsberättelse under verksamhetsåret
Räkenskaperna är väl skötta informerade Kjerstin Olsson.
9. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes oförändrad 300/familj.
11. Val av ordförande för en tid av ett år
Barbro Åsander valdes till ordförande för ett år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år
Margaretha Bergsten, ordinarie ledamot och sekreterare (1 år kvar) Elin Bates
ordinarie ledamot (1 år kvar) Jörgen Dahlqvist, suppleant och vice sekreterare (1
år kvar). P-O Melander, kassör och vice ordförande, omval 2 år. Karl Erik
Roman, styrelseledamot nyval 2 år. Fredrik Hägglund, suppleant nyval 2 år.
13. Val av revisorer samt suppleanter
Lars Bengtsson, ordinarie revisor och sammankallande. Kjerstin Olsson,
ordinarie revisor. Stefan Sjöberg, suppleant. Hans-Göran Trammer, suppleant.
14. Val av fastighetskommitté
Tommy Olsson, omval, sammankallande. Anders Åsander, omval. Kjell Ångman,
nyval.

15. Val av festkommitté
Elin Bates, sammankallande och styrelsens representant. Gudrun Sjöbom,
omval. Margareta Sjöbom, omval. Emma Sjöbom- Pettersson, omval. Ulrika
Nordin, nyval. Tina Eklund, nyval.
16. Val av ungdomskommitté
Uppdraget som ungdomsrepresentanter är fortfarande vakant.
17. Val av valberedningen
Ingegerd Zetterberg, Johan Molander och Erika Öhrbom, sammankallande.
18. Behandling av styrelsens beslut
Enkät har skickats ut till medlemmar om förslag på namnbyte av Tomtarna.
Väldigt få svar kom in så styrelsen föreslog att Föreningen Tomtarna behåller sitt
namn. Årsmötet beslutade enligt styrelsens rekommendation.
19. Övriga frågor
Projekt-Skatans Historia
Ingeli Gagner söker Lieder bidrag på 200000 kronor som i första hand kommer
att gå till att digitalisera alla foton, filmer och ljudband. I andra hand för att
införskaffa bättre utrustning. Tomtarna går in med 20000 kronor.
Barbro Å upplyser om att Bagarstugan måste målas om invändigt.
Avtackning av tidigare ordförande Tommy Olsson.
20. Årsmötet avslutas
Ordförande för mötet Bo Forslund tackar styrelsen och alla kommittéer som gjort
ett gott jobb i Tomtarna.

Margaretha Bergsten sekreterare

Bo Forslund ordförande

Emma Sjöbom-Pettersson
Protokolljusterare

Erika Öhrbom
Protokolljusterare

