TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ
Protokoll för årsmöte i Torekovs kultur och miljöförening 28 juli 2011
Avgående ordföranden Sia Johnsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
1. Dan Nilsson väljs till ordförande för årsmötet.
2. Annika Nilsson väljs till sekreterare för årsmötet.
3. Ingrid Hermerén och Jarl Henrysson väljs till justeringspersoner.
4. Årsmötet förklaras behörigen utlyst.
5. Sia Johnsson redogör för föreningens verksamhet under året. Se bifogad
verksamhetsberättelse.
6. Karsten Erichs redogör för den ekonomiska aktiviteten i föreningen under året. Se bifogat
årsbokslut.
7. Revisor Jan Belfrage redogör för revisionsberättelsen, och meddelar att revisorerna (Lars
Wikström och Jan Belfrage) tillstyrker ansvarsfrihet. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
8. Val.
Bror Martin Nilsson och Tore Swan har utgjort valberedning. Valberedningens förslag bifogas.
I: Tord Strömberg väljs till ordförande för ett år.
II: Karsten Erichs, Birgitta Granlund och Ann Treschow väljs till styrelseledamöter för två år.
(Omval av Erichs och Granlund, nyval av Treschow.)
III: Styrelseledamoten Lars Thomander, vald för två år vid årsmötet 2010, har avgått i förtid.
Tord Strömberg, vald för två år vid årsmötet 2010, har valts till ordförande. Anja Pettersson
och Sia Johnsson väljs, för ett år, som ersättare för dessa.
IV: Ann‐Sofi Blomberg och Lina Holmberg väljs som suppleanter för ett år. (Omval av
Blomberg, nyval av Holmberg.)
V: Bror Martin Nilsson och Tore Swan väljs till ny valberedning (omval).
VI: Lars Wikström och Jan Belfrage väljs till revisorer (omval).
Det noteras att Annika Nilsson kvarstår som styrelseledamot.
9. Mötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad, d.v.s. för enskild medlem 100 kr,
för par 150 kr och för familj 250 kr.
10. Styrelsen har inte lagt fram några förslag till årsmötet.
11. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
12. Inget övrigt har anmälts.
Mötesordföranden Dan Nilsson förklarar mötet avslutat.
Torekovs Kultur och Miljöförenings Miljöpris 2011 har tilldelats Sandlyckeskolan. Rektor Lotta Holte
är närvarande och tar emot diplomet. Prissumman skall överlämnas på skolan efter terminsstarten.
Avgående ledamöter avtackas.
Peter Krikström berättar om Leaderprojektet ”Torekov året runt”.
Årsmötet avslutas med mingel. 43 medlemmar var närvarande vid mötet.
Dan Nilsson
Mötesordförande

Ingrid Herméren
Justeringsperson

Annika Nilsson
Sekreterare

Jarl Henrysson
Justeringsperson

