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Protokoll från årsmöte 2010 - Hultabygdens Kretsloppsförening
Lokal: Hulta Missionshus.
Datum: 6/3 - 2010.
Närvarande: 22 medlemmar
§ 1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Börje Johansson valdes till ordförande för årsmötet och Jörgen Norin valdes till sekreterare.
§ 2 Val av två protokollsjusterare.
Eric Geijer och Inga-Lill Danielsson valdes till protokollsjusterare
§ 3 Fastställande av röstlängd.
Vid omröstning gäller en röst per hushåll enl. gällande medlemsförteckning
§ 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet har utlysts genom affischering på anslagstavlorna den 20/3-2010, och samtidig utskick
av E-postmeddelande till medlemmar anslutna till utskickslista..
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen delades ut till årsmötets deltagare. Jörgen Norin läste ur
verksamhetsberättelsen och kommenterade valda punkter.
§ 6 Ekonomisk berättelse.
En ekonomisk rapport fanns med i verksamhetsberättelsen. Kassören Anna Mossberg
kommenterade redogörelsen, och förklarade de olika beloppen samt de summor som var avsatta
till olika projekt och verksamheter.
§ 7 Revisorernas berättelse.
Carl-Johan Sandberg och Eric Geijer är valda revisorer. Eric Geijer föredrog
revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Styrelsen för kretsloppsföreningen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2009
av årsmötet.
§ 9 Bestämning av medlemsavgiftens storlek.
Årsmötet beslöt om oförändrad årsavgift/medlemsavgift 50:- per medlemshushåll
§ 10 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Inga förslag eller motioner fanns
§ 11 Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter.
Börje Johansson, omvaldes till ordförande på en period av ett år.
Anna Mossberg, omvaldes som kassör på en period om ett år.
Marcelle Johansson och Christer Afzelius, valdes som styrelseledamöter för en tid av två år.
Anita Barnö valdes som styrelseledamot för en tid av ett år.
Per-Åke Johansson och Lutz Läsker, har ett år kvar av sin valperiod som ordinarie
styrelseledamöter.
Jörgen Norin avtackades av ordföranden Börje Johansson för sina 13 år som sekreterare i föreningen.

§ 12 Val av två revisorer jämte en suppleant.
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Carl-Johan Sandberg och Eric Geijer valdes till revisorer,
med Björn Johansson som suppleant.
§ 13 Val av valberedning.
Gunilla Bohlin har ett år kvar av sin nominering, och är sammankallande i valberedningen.
Tina Läsker har två år kvar av sin nominering.
Björn Pihl valdes som ny ledamot på en period om tre år.
Martin Johansson avgick efter tre års förtjänstfullt arbete i valberedningen.
§ 14 Verksamhetsplanering för 2010.
Pga. tidsbrist gjordes en snabb genomgång vad som kan bli aktuellt under 2010, men någon
detaljplanering med datum gjordes inte. Aktiviteterna ska presenteras i verksamhetsplanen för
2010 som ska skickas ut till medlemmarna. Aktivitetsplanen läggs också ut på föreningens
hemsida: http://hultabygden.wordpress.com/
§ 15 Övriga frågor
Flera medlemmar påpekade svårigheten med en aktuell E-postlista för utskick till föreningens medlemmar..
Styrelsen fick i uppdrag att hitta praktiska lösningar på problemet.
§ 16 Mötets avslutande
Eftersom inga fler frågor kom upp, tackade ordföranden för uppmärksamheten och årsmötet
avslutades.
För Kretsloppsföreningen 6/3 - 2010
Jörgen Norin
Sekreterare
Justeras
Eric Geijer
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Inga-Lill Danielsson
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