Protokoll årsmöte 2016 - Hultabygdens Kretsloppsförening
Lokal: Hulta Missionshus.
Datum: 5/3 – 2016 kl.10.00
§ 1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Börje Johansson och till sekreterare Christer Afzelius.
§ 2 Val av två protokollsjusterare.
Anna-Maja Notäng och Gunilla Roberts valdes att justera protokollet.
§ 3 Fastställande av röstlängd.
Vid omröstning gäller en röst per hushåll enl. gällande medlemsförteckning
§ 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet har utlysts i behörig ordning genom affischering på anslagstavlorna. Även
annonsering på hemsidan, utskick av E-postmeddelande till medlemmar anslutna till
utskickslista samt utdelning av kallelser i brevlådor har skett.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och kunde läggas till handlingarna.
§ 6 Ekonomisk berättelse.
En kortfattad presentation av föreningens ekonomiska status gjordes.
§ 7 Revisorernas berättelse.
Revisorerna berättelse redovisades och bokföringen bedömdes vara utan anmärkning, man
föreslog därför att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§ 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 har inkommit.

§ 11 Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter.
Börje Johansson, omvaldes till ordförande på en period av ett år.
Carl-Johan Sandberg, omvaldes som kassör på en period om ett år.
Christer Afzelius och Ann-Christine Lekberg omvaldes som styrelseledamöter för en
period av två år.
Per-Åke Johansson, Ragna Johansson och Ebba Wadstein har ett år kvar av sin
valperiod som ordinarie styrelseledamöter.
§ 12 Val av två revisorer jämte en suppleant.
Anna Mossberg och Eric Geijer omvaldes till revisorer,
med Björn Johansson som suppleant.
§ 13 Val av valberedning.
Marcelle Johansson har ett år kvar av sin nominering och blir sammankallande för
valberedningen.
Anita Barnö har två år kvar av sin nominering
Karin Larsson valdes som ny ledamot på tre år.
§ 14 Verksamheter.
Utarbetande av förslag inför kommande verksamhetsår (se bifogad aktivitetskalender).
§ 15 Övriga frågor
Ragna och Ebba redogjorde för förändringar i kollektivtrafiken samt gav tips på hur man
kan utnyttja denna. Ett informationsblad presenterades, dock noterades att förändringar är
att vänta senare.
Vidare avhandlades möjligheten att anlägga/rusta upp stigar och vandringsleder. En
arbetsgrupp med Ebba som sammanhållande arbetar vidare med frågan.
Börje presenterade ett förslag på studiecirkel runt en bok som presenterades vid mötet.
Vidare inbjudan kommer att ske genom mailgruppen.
§ 16 Mötets avslutande
För Kretsloppsföreningen 2016-03-09
Christer Afzelius
Sekreterare
Justeras
Anna-Maja Notäng

Gunilla Roberts

