SLÄTTÅKRA BYGDEFÖRENING
Årsmötesprotokoll 2012-11-17

PROTOKOLL ÅRSMÖTE

§1 Bygdeföreningens ordförande, Kristina Abrahamsson, förklarar mötet öppnat.
§2 Röstlängd fastställdes.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
Agneta Bengtsson valdes till ordförande. Mikaela Larsson valdes till sekreterare.
Anna-Grethe Sörensen och Ulla Thorstensson valdes till justeringsmän.
§5 Godkännande av kallelse
Kristina Abrahamsson informerade om hur kallelsen till mötet gått ut och detta var genom
Bygdebladet, Bygdeföreningens facebooksida, hemsidan, samt annonsering i form av lappar i
affären och på skolan. Kallelsen godkändes.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Kristina informerar om styrelsens verksamhet under 2012.
Styrelsen har haft elva möten. Julmarknaden var lyckad. En ”vandringsleds grupp” har bildats
för att se till att lederna hålls i gott skick. Kontaktperson för denna är Carl-Gustav ”Putte”
Andersson.
I somras gjordes ett försök att anordna en sommarfest istället för det traditionella
midsommardagsfirandet, men uppslutningen blev tyvärr inte bättre. Beslut om att
sommarfester inte behöver anordnas av styrelsen fattades.
Kristina Abrahamsson och Mikaela Larsson har deltagit i en Samverkansgrupp som träffas tre
till fyra gånger per år där olika samhällsföreningar träffas och delar erfarenheter och
diskuterar aktuella frågor.
Jan-Erik Mattson har varit inhyrd för att ha haft hand om ekonomin.
Per Samuelsson informerade om ungdomsverksamheten.
De som håller i verksamheten är Per och Katarina, men de vill gärna att några andra tar över
då de har hållit på i många år. De uppskattar att ca hälften av barnen är från Slättåkra.
Ungdomsgården har öppet under terminerna och vänder sig till barn i åk.7 och uppåt med
undantag från Slättåkrabarnen som är välkomna från åk.6. De ordnar även en Lisebergsresa en
gång om året. I år har de gått 600 kr plus.
Verksamhetsberättelsen godkänns.
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§7 Ekonomisk redovisning, resultat- och balansräkning.
Jan-Erik Mattson sammanfattar det ekonomiska läget för föreningen som är positivt då den
har gjort en liten vinst i år.
Redovisningen godkänns.
§8 Revisorernas berättelse
Ronny kommenterar att hyresavtalet för Idrottshallen fungerar bra, men att det bör ses över
varje år då kostnaderna kan öka och därmed kan hyran behöva justeras.
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.
§10 Arvode för uppdrag inom föreningen
Ordförande, sekreterare och kassör tar ut 999 kr i arvode och
resten av styrelsen tar ut 500 kronor vardera. Hela styrelsen går även ut och äter en gång per
år.
Mötet beslutar att arvodet kommer att vara detsamma under kommande år.
§11 Skrivelser och information
Kristina har blivit kontaktad av Rut Johansson som vill köpa ett ex. av den senaste Slättåkra
boken. Vet någon om det finns fler? Framkommer att de tyvärr är slut.
Hon tyckte även att det hade varit trevligt om någon samlar ihop roliga historier från byn.
Förslag inkommer om att Rut kanske skulle kunna göra detta.
Styrelsen har ansökt pengar från Halmstad Kommun för demokratiskt arbete i byn. Om detta
beviljas kommer de att användas till att uppföra en informationstavla centralt i byn där
information från bygdeförenigen och andra föreningar i byn kommer att finnas tillgänglig.
§12 Slättåkras handlingsplan
Kristina informerar om handlingsplanen.
Information om de olika grupperna som upprättats för det konkreta arbetet utifrån
handlingsplanen som till exempel vandringsledsgruppen. Information om vilka som är
kontaktpersoner för de olika grupperna kommer att finnas på hemsidan.
Kontaktpersonerna kommer att hålla kontakt med styrelsen.
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§13 Fastställande av medlemsavgift.
Medlemsavgifterna har tidigare varit som följer:
Vuxen:
Familj:
Förening:

100kr
200kr
300kr

Det har varit svårt att särskilja hur många medlemmar föreningen har haft på grund av de
tidigare medlemsavgifterna. Beslut om att medlemsavgiften för familj skall höjas med 25
kronor.
Avgifterna kommer då att vara:
Vuxen:
Familj:
Förening:

100kr
225kr
300kr

§14 Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Beslut tas att styrelsen även i fortsättnigen kommer att bestå av sju ordinarie och två
suppleanter.
§15 Val av styrelse
Ordförande:

Kristina Abrahamsson, 1år

Ledamöter:

Anneli Samuelsson, 2år
Robert Andersson, 2år
Simon Johansson, 2 år
Mikaela Larsson, 1år
Jonas Olsson, 1år
Örjan Ljungek, 1år (fyllnadsår för Martin Börjesson)

§16 Val av suppleanter

Suppleanter:

Kristian Samuelsson
Mathias Mattsson

§17 Val av firmatecknare
Som firmatecknare väljs Kristina Abrahamsson, ordförande samt kassören som kommer att
väljas på första styrelsemötet.
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§18 Val av revisorer
Ordinarie, 2st

Morgan Karlsson
Ronny Thorstensson

Suppleanter, 2st

Stig Bengtsson
Håkan Johansson

§19 Val av valberedning
Förslag om någon form av rullande schema för vem som står på tur att avgå. Mötet tycker att
det är viktigt att det löpande kommer in nytt folk i valberedningen för att i förlängningen få in
nya förmågor i föreningens styrelse.
Till valberedningen väljs:

Anders Larsson, 1år
Agneta Bengtsson, 2 år
Mia Nyman, 2 år

Anders Larsson kommer att sammankalla nästa år och kommer att stå på tur för att avgå.

§ 20 Övrigt
Styrelsen ställer frågan om vi får trycka och dela ut Bygdebladet med posten.
Mötet godkänner detta.
Information om att viss inte har fått bladet framkommer. Styrelsen kommer att ta upp detta på
kommande möten och lösa problemet med till exempel ett medlemsregister med adresser.
Adress kan även lämnas till Kristina för att säkerställa att man får sitt bygdeblad.
Med anledning av att Bygdeföreningen, på grund av dålig uppslutning, inte kommer att bjuda
in till fler sommarfester föreslår Margareta Gustavsson att en festkommitté utanför föreningen
tillsätts. Beslut tas att Margareta och Christina Bengtsson kommer att dra igång en sådan. De
kommer eventuellt att ansöka om ekonomiskt bidrag från bygdeföreningen.
§21 Mötets ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
Mikaela Larsson

Justerare:
______________________
Ulla Thorstensson

__________________________
Anna-Grethe Sörensen
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