Protokoll fört vid Alunda Företagareförenings årsmöte tisdagen den 9 april 2019.
Plats: Furuhöjdskyrkan klockan 19:00
Närvarande från styrelsen Yngve Jordeby, Kim Vidfält, Edda Franzén, Kjell Preuschhof,
Gudrun Hedenskog, Lena Holmgren, Stefan Gustafsson och Mia Mattsson samt revisor och
valberedning. Närvarande medlemmar se bil.
Kvällens gäster var UVAB, lokal entreprenör med "Gasellutmärkning" och
VIDANS AB ”ett ställningsföretag på väg uppåt” samt Micaela Zackrisson, verksamhetsledare
för projektet Attraktiva och Levande orter.
Ordförande Yngve Jordeby inledde med att hälsa välkommen till det 33:e årsmötet i
föreningen och lät oss ta del av Alunda Företagareförenings absolut första protokoll från
1985. Grundidén om att företagare från Alunda, Ekeby, Tuna och Stavby skall vara
prioriterade medlemmar håller än i dag. Det visar sig också att många av föreningens allra
första medlemmar och deltagare fortfarande är aktiva på orten. Det bildades tidigt ett
handelsutskott med samhällsservice på agendan, ett Värdeord även för vår tid…
Efter god förtäring från Furuhöjdskyrkans kök fick kvällens inbjudna gästföretag UVAB och
Vidans AB presentera sig. Att Alunda med omland går starkt framåt är känslan som finns kvar
i rummet när vi lyssnat till dessa unga framgångsrika entreprenörer.
Övriga frågor handlade om Industriområdet, Alundas vatten och avlopp, Bredband på
landsbygden, Viljan att skapa ett lokalt företagareregister samt Pendlarparkeringen. Alla
väldigt aktuella för att Alunda skall kunna växa och utvecklas enligt plan.
Projektet Attraktiva och Levande orter lämnade lägesrapport. 122 företag i kommunen
deltar i det lokala presentkortet och inlösen har skett i 48 olika branscher. Fokusgrupperna
har jobbat med vinterbelysning och allmänbelysning i Alundas tätort. Yttre miljö, grillplatsen,
skidbacken och lekplatserna har rustats upp genom fokusgruppernas arbete. Österbergs
plats är en oas utanför ICA och en trädallé planeras vid väg 288 .
Efter denna positiva och framåtblickande inledning övergick mötet till
årsmötesförhandlingarna.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Björn Engsten valdes till ordförande och Mia Mattsson till sekreterare.
2. Val av justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll
Edda Franzén valdes till justerare.
3. Mötets behöriga utlysande
Möte är behörigt utlyst.
4. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes efter tillägg av Yngve Jordeby avseende Alundas Vårdcentral
samt av Stefan Pettersson med fråga om nätverksträffar i föreningen.

5. Skriftliga rapporter:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen ändrades med tillägget att det mycket positivt var ännu fler grupper
som deltagit i Textilpimpa’s aktiviteter.
b) Ekonomisk redovisning
Kassören föredrog ekonomin och den är god och helt utan anmärkningar.
c) Revisorernas berättelse
Revisor Per Synneborn läser upp revisionsberättelsen.
6. Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för kommande verksamhetsår.
7. Beslut om ändring av stadgarna
Gudrun Hedenskog har arbetat med de nya stadgarna. I dag tas första beslutet om att ändra
föreningens stadgar, det måste till en stämma till för att ta slutgiltigt beslut. Ordförande
Björn Engsten föreslår att göra ett extramöte. Stämman beslutar detta enhälligt. Datum
meddelas.
8. Beslut om styrelsearvode
När styrelsemedlem eller adjungerad deltar i externa och beslutade möten till nytta för våra
medlemsföretag skall ett arvode om 200 kronor per timme samt reseersättning utgå från
föreningens gemensamma kassa.
9. Val av styrelse:
a) Val av ordinarie ledamöter
Viktor Ljungberg, 2 år
Gudrun Hedenskog, 2 år
Kjell Preuschhof , 2 år
Till pågående period sitter Eva Franzén, 1 år kvar. Stefan Gustafsson, 1 år kvar samt Kim
Widfält, 1 år kvar.
b) Val av suppleanter
Mia Mattsson 1 år.
Lena Holmgren 1 år.
c) Val av adjungerad.
Yngve Jordeby 1 år.
d) Val av två revisorer
Gunnar Rydvall
Per Synneborn
e) Val av valberedning
Stefan Pettersson
Björn Engsten
Daniel Larsson
10. Fastställande av medlemsavgift och budget
Medlemsavgiften kvarstår oförändrad.
Ordförande Yngve Jordeby har arbetat fram en budget i balans. Se bilaga.

11. Övriga frågor
Nätverksträffar. Det finns önskemål om att föreningens medlemmar ska träffas regelbundet,
ha sammankomster ibland med inbjuden gäst . Stämman beslutar att ta detta förslag att
vidare.
Alunda Vårdcentral Alunda vårdcentral är akut utrymt på grund av fukt, mögel och bristande
ventilation. Förslag till årsmötet är att styrelsen får mandat att göra en framställning till
Östhammars kommun. Stämman beslutar enhälligt att ett kraftfullt inspel skall göras
omgående.
Vi i Alunda Företagareförening har kunskap att lösa frågan.
12. Mötets avslutande.
Vi tackar varandra för en trevlig kväll och den nya styrelsen konstituerar sig själva den 2 maj
2019 i Stavby hos Gudrun Hedenskog.
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