Protokoll från årsmöte
i Vormträsk intresseförening 2005-02-19
•

Till mötets ordförande valdes Ingrid Johansson.

•

Till sekreterare för mötet valdes Ulf Karlsson Borg.

•

Till att justerare dagens protokoll valdes Erland Andersson.

•

Dagordningen fastställdes.

•

Kallelsen till årsmötet godkändes.

•

Verksamhetsberättelsen för 2004 lästes upp och godkändes.

•

Revisionsberättelsen godkändes. Tillgångar i föreningen: 35 675 kr.
Mötet beslutande att det skulle vara lättare vid fester att man har en lista på
anmälda som prickas av.

•

Årsmötet beslöt att ge ansvarsfrihet till styrelsen.

•

Medlemsavgiften beslöts att ligga kvar på 50 kr. För barn under 15 år är det gratis.

•

Val av styrelse:
Omval av Kennet Engsell och Gerry Karlsson på två år.
Annelie Forsberg valdes in i styrelsen.
Till ordförande valdes Annelie Forsberg.
Till vise ordförande valdes Kenneth Engsell.
Till kassör valdes Gerry Karlsson.

•

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

•

Som vaktmästare valdes Rune Öström och Jan-Errold Andersson.

•

Till firmatecknare för Vormträsk fritidsförening var för sig eller tillsammans valdes:
Annelie Forsberg, ordförande
Gerry Karlsson, kassör

•

Festkommittén omvaldes. Husmor beslutas av kommittén vid behov. Festkommittén
består av: Gerry Karlsson, Carola Olsson, Annelie Forsberg och Wenche Nordli.

•

Som medlemsansvarig valdes Ingrid Johansson.

•

Som uthyrningsvärd av byastugan valdes Ingrid Johansson och Gerry Karlsson.

•

Kostnad vid hyra av byastuga fastställdes enligt följande:
60 kr/dygn och person för alla över 15 år. Under 15 år är det gratis.
200 kr/dygn för grupp över 5 personer.
200 kr vid hyra av lokal vid möten, fester mm.

•

Under året kommer följande aktiviteter att genomföras.
Valborgsmässoafton
Sommarfesten den 9 juli 2005.
Andra evenemang som surströmming och julfest är upp till festkommittén att
besluta om.

•

Hemmsidan (http://www.vindelalvsbyar.se/)
Hemsidan är gratis under 2005, men kostar 638 kr för 2006 om alla 10 byarna
fortsätter med den. Vi bör skicka med länken till hemsidan vid utskick av
medlemskorten.
Beslut togs på att föreningen bestämmer årsvis om vi skall behålla hemsidan.

•

Byastugans tak
Gerry har kontrollerat pris för en reparation. Svanseleproduktion tar 120 000 kr
för att byta det, vilket var för dyrt. Gerry kontrollerade vad material och hyra av
ställningar och traktor skulle kosta och det blev 58 000 kr och föreningen har
sökt bidrag på 48 000 kr.
Beslut togs på att vi väntar tills vi fått bidraget och att styrelsen tar beslut på hur
reparationen skall utföras.

•

Övrigt
Årsmötesprotokollen skall publiceras på hemsidan.
El-avtalet för byastugan skall ändras från löpande till fast pris.
Vid fester där man anmäler sig i förväg skall gästerna signera när de betalar.
Detta underlättar för kassör och revisorer.

Mötet avslutades

Protokollförare Ulf Karlsson Borg
Vormträsk den 19 februari 2005.

Protokollet justerat av:

Erland Andersson

