Protokoll fört vid årsmöte med Idé och utvecklingsgruppen
Karlholm-Västland, tisdagen den 25 mars 2014
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan.
Närvarande: 16 st. (se närvarolista, bilaga 1)
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna till föreningens årsmöte. Därefter förklarades
årsmötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Val av ordförande för årsmötet.
Lars Gustafson valdes till ordförande för årsmötet.
4. Val av sekreterare för årsmötet.
Håkan Ståhlberg valdes till sekreterare för årsmötet.
5. Val av två st. protokolljusterare och tillika rösträknare.
Ingegerd Martinelle och Bertil Hillbom valdes till protokolljusterare och rösträknare.
6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
Kallelse till årsmötet har gjorts via affischer ca 2 månader före och på hemsidan och Facebook.
Årsmötet beslutade i och med detta att mötet utlysts i behörig ordning.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för år 2013.
Verksamhetsberättelsen och redovisningshandlingarna föredrogs. Årsmötet beslutade att lägga
dessa till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse för år 2013.
Revisorerna läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.
9. Fastställande av balansräkning för år 2013.
Årsmötet beslutade enligt med revisorernas förslag att fastställa resultat och balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar
11. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer för 2014.
Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden till styrelse och revisorer, dvs. 0 kr. För enskilda
utlägg utgår ersättning mot uppvisande av kvitto. Bilersättning utgår med
18,50 kr/mil.
12. Behandling av inkomna motioner.
Ingen motion har inkommit.
13. Fastställande av medlemsavgift.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften skall vara 100
kr/medlem och förening.
14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i styrelsen skall vara enligt stadgarna, dvs. 5 st. ordinarie
och 2 st. ersättare.
15. Val av ordförande på två år.
Årsmötet valde Gunnar Jansson (nyval) till ordförande på ett år.
16. Val av kassör på två år.
Årsmötet valde Magnus Johansson (omval) till kassör på två år.

17. Val av firmatecknare.
Årsmötet valde Gunnar Jansson,
-

, och Magnus Johansson (omval),

till föreningens firmatecknare. Dessa båda tecknar firma var för sig.

18. Val av en styrelseledamot på två år.
Årsmötet valde Kristina Hellström (nyval) till styrelseledamot på två år.
19. Fyllnadsval av en styrelseledamot på ett år.
Årsmötet valde Bo S Englund (omval) till styrelseledamot på ett år.
20. Val av två styrelseersättare på ett år.
Årsmötet valde Per-Arne Juhlin (omval) och Marie Trana Andersson (nyval) till
styrelseersättare på ett år.
21. Val av en revisor på två år.
Årsmötet valde Jenny Wahlström (nyval) till revisor på två år.
22. Val av en revisorersättare på ett år.
Årsmötet valde Birgitta Lindegren (nyval) till revisorersättare på ett år.
23. Val av en ledamot i valberedningen på två år.
Årsmötet valde Ingegerd Martinelle (omval) till ledamot i valberedningen på två år
24. Rapporter.
Lars och Håkan fått i uppdrag att göra en skrivelse till regionförbundet angående breddning av
väg 76 och väg 770. Se bilaga 2.
Idégruppen har fått förslag från Tierpsbyggen att förvärva Bagarstugan. Årsmötet beslutade att
styrelsen får i uppdrag att bereda ärendet.
Lars informerade om ett besök i Anckarsmedjan i Söderfors. Där har man inrett med bl.a. en
Frigggebod för turistinfo m.m. Vidare så kommer man att intervjua Gunnar Thollander för att få
mer information om detta.
Belysning på Klockstapeln har nu suttit en på prov. Skall nu utvärderas av Länsstyrelsen för att få
tillstånd till permanent belysning.
Ingegerd informerade om en kurs, ”Maskiner i vatten 4” som går den 2–3 maj.

Ingegerd informerade om Vallonbruksveckan som går av stapeln den 9–17 augusti. Se bilaga 3.
Planeringen av valborgsmässofirandet fortgår. Tiden är ändrad till 21:30. Kyrkokören är bokad.
Fyrverkeri är beställt. Vårtalare blir Leif Bäckström, projektledare för Vändpunkten.

25. Övriga frågor.
Ingen övrig fråga kom upp.
26. Avslutning.
Mötesordförande Lars Gustafson tackade mötesdeltagarna för visat intresse, och förklarade
därefter årsmötet avslutat.
Vid protokollet:
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