Protokoll från årsmöte
i Vormträsk intresseförening 2006-03-12
• Till mötets ordförande valdes Ingrid Johansson.
• Till sekreterare för mötet valdes Monica Hällgren.
• Till att justera mötets protokoll valdes Jan-Olof Johansson.
• Dagordningen fastställdes.
•

Kallelsen till årsmötet godkändes med viss reservation.
Sara Holmgren och Lilian Holmqvist ansåg sig inte informerade om tidpunkt för
årsmötet eftersom annonsering endast sker i Lyckselebladet. De föreslår att
annonsering om årsmötet även läggs ut på Vormträsk hemsida. Förslaget godkänns.

•

Verksamhetsberättelsen för 2005 lästes upp och godkändes.

•

Revisionsberättelsen godkändes. Tillgångar i föreningen: 32 023 kr.

•

Årsmötet beslöt att ge ansvarsfrihet till styrelsen.

•

Medlemsavgiften beslöts att ligga kvar på 50 kr. För barn under 15 år är det gratis.
Avgiften bör betalas vid årsmötet eller senast 2006-04-30. För att underlätta betalning
av medlemsavgiften beslöts att lägga ut föreningens postgironummer på Vormträsk
hemsida.

•

Val av styrelse:
Kennet Engsell, Annelie Forsberg, Gerry Karlsson.
Jonny Hedström valdes in i styrelsen på två år.
Till ordförande valdes Annelie Forsberg.
Till vice ordförande valdes Kennet Engsell.
Till kassör valdes Jonny Hedström.
Till sekreterare valdes Ulf Karlsson Borg.
(Förtydligande av styrelsen se bilaga.)

•

Till revisorer valdes Monica Hällgren och Erland Andersson.
Som ersättare valdes Ingeborg Andersson.

•
•

Till valberedare valdes Sara Holmgren och Lilian Holmqvist.
Till festkommittén valdes Wenche Nordli, Gerry Karlsson, Carola Olsson, Anneli
Forsberg och Hanni ?

•

Som medlemsansvarig valdes Ingrid Johansson.

•

Till uthyrningsvärd av byastugan valdes Ingrid Johansson.

•

Till firmatecknare för Vormträsk intresseförening var för sig eller tillsammans valdes:
Annelie Forsberg, ordförande.
Jonny Hedström, kassör.

•

Som vaktmästare valdes Rune Öström och Jan-Errold Andersson.

•

Under året kommer följande aktiviteter att genomföras.
Valborgsmässoafton.
Sommarfest den 9 juli 2006 med början kl. 12.00
Aktiviteterna annonseras i Lyckselebladet och på Vormträsk hemsida.
Övrigt.
Bidrag.
Påminnelse från revisorerna att under året ansöka om driftskostnadsbidrag. Detta
är en uppgift som sköts av kassören.
Byastugans tak.
Ansökan om bidrag för att laga byastugans tak avslogs. Styrelsen och kassören gör
en ny ansökan under 2006.
Lilian Holmqvist informerade om det finns takpannor att tillgå på Tjädermyren.
Dessa kan användas till renovering av byastugans tak.
Studiecirklar.
För att få in mera pengar till föreningen kan studiecirklar vara ett alternativ.
Renhållning.
Städning av byastugan och dess ytterområde genomförs lördagen den 20 maj
(heldag)
Hemsidan (http:// www.vindelalvsbyar.se/)
För 2006 är kostnaden för hemsidan 638 kr. Erland Andersson står för kostnaden
av hemsidan om den används mera frekvent under året som kommer.
Vid mötet framkom följande information som skall publiceras på hemsidan:
- kallelse till årsmöte
- årsmötesprotokoll
- betalning av medlemsavgift innan 2006-04-30 samt postgironummer för
Vormträsk intresseförening 557847-1
- sommarfest 9 juli kl. 12.00
- städdag av byastugan 20 maj

Mötet avslutades

Protokollförare Monica Hällgren
Vormträsk 18 mars 2006.

Protokollet justeras av:

Jan-Olof Johansson

Bilaga.
Förtydligande av styrelse och andra poster som valdes vid årsmötet 2005 och 2006.
Styrelse
Namn
Annelie Forsberg
Kennet Engsell
Gerry Karlsson
Jonny Hedström
Ulf Karlsson Borg

Post
ordförande
Vice ordförande
Kassör
sekreterare

Vald till årsmöte
2007
2007
2007
2008
2007

Poster som väljs varje år.
Namn
Erland Andersson
Monica Hällgren
Ingeborg Andersson

Post
Revisor ordinarie
Revisor ordinarie
Revisor ersättare

Rune Öström
Jan-Errold Andersson

Vaktmästare
Vaktmästare

Ingrid Johansson

Medlemsansvarig

Wenche Norli
Anneli Forsberg
Carola Olsson
Gerry Karlsson
Hanni ?

Festkommittén
Festkommittén
Festkommittén
Festkommittén
Festkommittén

Ingrid Johansson

Stugvärd

Lilian Holmqvist
Sara Holmgren

Valberedning, väljs på årsmötet.
Valberedning, väljs på årsmötet.

