Årsmöte
Föreningen Amandas hus
den 25/3 2017
§ 1. Röstlängden upplästes och årsmötets behöriga utlysning godkändes inklusive dagordning
§ 2. Ordförande och sekreterare för mötet:
Ordförande: Gun-Britt Nilsson
§ 3.
Sekreterare: Karl-Gustav Karlsson
§ 4.

Två justerare jämte ordförande att justera protokollet:
Valdes: Karl-Gustav Hellqvist och Ingrid Nilsson

§ 5.

Val av rösträknare, valdes: Karl-Gustav Hellqvist och Ingrid Nilsson

§ 6.

Årsmötets behöriga utlysande konstaterades

§ 7.

Verksamhetsberättelse för 2016. Föredrogs och godkändes

§ 8.

Förvaltningsberättelse för 2016. Föredrogs och godkändes.

§ 9.

Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen upplästes godkändes.

§ 10.

Ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplanen antogs.

§ 12.

Budget och uthyrningspriser:
Budgeten antogs.
Hyreskostnader fastställdes till följande uthyrningspriser:
Stora salen
400:Lilla salen
200:Stora och lilla salen
550:Föreningsrummet
100:Dukar vita st.
100:Dukar kurlörta st.
40:Uthyrning för externt bruk:
Bord, st
20:Stolar, st
5:Att föreningens medlemmar kostnadsfritt disponerar lokaler för verksamhetens
behov och möten. Anita Karlsson 15222, kontaktas för bokning. Extern uthyrning
går alltid före föreningens rätt att disponera lokalen.

§ 13.

Val av ordförande på 1 år: Valdes Karl-Gustav Karlsson
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§ 14.
§ 15.

Beslut om antal styrelseledamöter för 2017. Beslutades om minst 5 st
Val av styrelse
Att omväljas på 2 års mandat:
Sonja Karlsson Håkan Boström
Kvar på 1 år:
Thord Adolfsson, Inger Fogel, Lars Einar Larsson

§ 15. Val av ersättare på ett år:
Valdes: Karl-Gustav Hellqvist och Ann-Lill Gustafsson
§ 16.

Val av revisorer på 1 år
Gerth Malmevik och Viktor Thorsson som ordinarie och Tony Eriksson som
ersättare.

§ 17.

Val av valberedning.
En förening utses att vara sammankallande förening till nästa års valberedning.
Ryda Biodlareförening utsågs till sammankallande inför årsmötet 2018.

§ 18

Inkomna förslag och frågor.
Inga inkomma förslag eller frågor har inkommit till styrelsen.

§ 19.

Beslöts att styrelsen anordnar valborgsmässofirande.
Årsmötet godkände en mindre förlust för arrangemanget.
Anita Karlsson är kontaktperson för anlitande av medverkande talare
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§ 20.

Avseende kh Nordlanders mejl:
Årsmötet konstaterar:
Kyrkoherden fullföljde inte samtalen som hölls den 18/5 2015.
Inget nytt hyreskontrakt har skrivits.
Pastoratet valde att betala hyra för 2016 enligt kontrakt av den 2008-12-22,
Hyreskontraktet är fortsatt gällande.
Styrelsen har inte årsmötets bemyndigande att gå in i några hyresförhandlingar, då
Amandas hus har ett gällande hyreskontrakt.
Årsmötet uppmanar styrelsen att initiera samtal med pastoratets förtroendevalda
och kyrkoherden, avseende församlingsverksamheten i Amandas hus på 10 års sikt.

§ 21.

Mötet avslutas.

Dag som ovan

…................................................
Gun-Britt Nilsson ordf
Justerat

…...........................................
Ingrid Nilsson

…...............................................
Karl-Gustav Hellqvist
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