Protokoll fört vid årsmöte Alunda Företagareförening 10 april 2018
Plats: Furuhöjdskyrkan. Tid: kl 19:00
Antal deltagare 16 personer.
1. Mötet öppnas.
Vice ordförande Yngve Jordeby hälsade alla välkomna till en ”tradition på vårkanten”. Kvällens
föreläsare Örjan Mattsson presenterades. Örjan visade bilder från en svunnen tid i Alunda och
berättade målande om dem.
2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för kvällen möte valdes Örjan Mattsson.
Val av sekreterare för mötet. Till sekreterare valdes Mia Mattsson.
Val av två justerare för mötet. Till justerare valdes Edda Franzén och Stefan Gustafsson.
3. Mötet stadgeenligt utlyst, godkännande. Årsmötet förklarades utlyst i laga tid.
4. Godkännande av dagordningen. Förelagd dagordning ändrades på punkt 9 till att delas upp i tre
avdelningar 9 a, b, och c. Punkt 12 fattades. Därefter godkändes dagordningen.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 2017. Verksamhets berättelse lästes upp och lades till
handlingarna.
6. Resultat och balansräkning. Föredragen resultat och balansräkning godkändes.
7. Revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lästes upp av mötets ordförande Örjan Mattsson.
8. Styrelsen ansvarsfrihet. Enligt förslag från revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för
arbetsåret.
9. a b c med uppdelning .
Val av styrelseledamöter.
Till ordförande beslutade styrelsen att välja en av ledamöterna inom styrelsen.
Till styrelseledamöter på två år valdes Edda Franzén, nyval. Kim Widfält, nyval samt Stefan
Gustafsson, omval.
Till suppleanter på ett år valdes Gudrun Hedenskog, omval, samt Yngve Jordeby, nyval.
Till pågående period sitter Mia Mattsson, 1 år kvar. Lena Holmgren, 1 år kvar. Kjell Preuschhof 1 år
kvar.
Avgående ledamöter är Carina Pettersson samt Mattias Sjökvist.
10. Val av revisorer. Omval på Gunnar Rydvall och Per Synneborn.
11. Val av ledamöter i valberedningen. Omval på Stefan Pettersson, Björn Engsten och Daniel
Larsson.
13. Årsavgift 2OI8. 300 kronor. Årsavgift för år 2019 kvarstår oförändrad och beslutades till 300: varav 200: - är serviceavgift.
14. Företag i Samverkan. Micaela Zackrisson berättade att jordbruksverket beviljat medel för att gå
vidare med Fokusgrupper på alla orter. En samordnare per ort ska anställas på 4h/vecka.

15. Arvoden. Gäller arvoden för styrelsemedlem som deltar i externa möten till gagn för våra
medlemsföretag. Årsmötet beslutade att styrelsen skall jobba fram ett förslag och fatta ett
principbeslut.

16. Övriga frågor.
Vi informerade och diskuterade våra stadgar och beslutade att vi skall gå igenom dem
verksamhetsåret 2018-19.
Vi beslutade att informera medlemmarna om värdet av alunda.se, vår gemensamma hemsida.
Avgående sekreterare har lämnat tillbaka pärmarna och nyckel till Allianslokalen
Christer Grundström efterlyste inventering av Oland Visars dokument och bilder för framtida behov.
Styrelsen tar frågan.

Kvällen avslutades med att mötesordförande tackade för sig och önskade oss ett gott verksamhetsår.
Vi tackar de avgående ledamöterna Carina Pettersson och Mattias Sjökvist för ett gott arbete.
Nya styrelsen konstituerande sig i direkt anslutning till årsmötet och bestämde att verksamhetsåret
2018-2019’s första möte blir den 14 maj 2018 klockan 18:30 hos Edda´s Massagepraktik på
Centrumvägen i Alunda.

Alunda den 12 april 2018.
Mia Mattsson

Justeras :

Edda Franzén

Stefan Gustafsson.

