Protokoll från Eneby Trädgårdsstadsförenings årsmöte tisdagen
den 16 november 2010 kl 19.00 i Beckombergaskolan
Tjugo personer deltog och tack vare fem fullmakter var årsmötet beslutsmässigt.
Mötet inleddes med att Krisjanis Zemgals, boende i Eneby, berättade om
Grannsamverkan och Grannstödsbilen samt vad man bör tänka på för att skydda sitt
hem från inbrott.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Gustaf Brunius från styrelsen.

Val av ordförande för årsmötet
Bengt Kaspár valdes.

Val av sekreterare för årsmötet
Karin Kaspár valdes.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
protokollet
Andreas Gretander och Jimmy Andersson valdes.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns behörigen utlyst.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Det gångna årets verksamhetsberättelse, infogad i kallelsen, lästes upp. Inga frågor
ställdes. Som kommentar till punkten Trafikfrågor meddelade styrelsen att frågan om
bom mellan Vinbärsvägen och Spångavägen bevakas fortsättningsvis.

Fastställande av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen fastställdes.

Ekonomisk redogörelse
Kassören Linda Johansen gick igenom årets ekonomi. Föreningen har god ekonomi.
Årets negativa resultat beror huvudsakligen på sämre resultat än budgeterat för såväl

Valborgsfirandet som Enebydagen. Vidare har underhållet av släpvagnen kostat mer
än vad som budgeterats.

Revisionsberättelse
Årets revisionsberättelse från föreningens revisor Frank Waltersson, upprättad den 20
oktober 2010, lästes upp.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Efter att verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lagts fram, beviljade årsmötet
enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen.

Val av styrelse
Valberedningen representerades av Andreas Gretander som redogjorde för
valberedningens förslag.
Följande personer föreslogs till styrelsen:
Gustaf Brunius och Mats Wilhelmsson (båda tidigare styrelsesuppleanter). Dessa
valdes av årsmötet.
AnnaCarin Carlén, Kristina Gunnarsdotter och Linda Johansen kvarstår ytterligare 1
år. Göran Häger och Anne-Marie Melander avgår.

Fråga om arvoden
Styrelsen föreslog oförändrade arvoden vilket godkändes. Det innebär 999 kr per
styrelsemedlem, webbansvarig, ev materielförvaltare och släpvagnsansvarig samt 500
kr till revisor och revisorssuppleant.

Val av styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag var Kerstin Gebert och därutöver föreslog mötet Mikael
Skoog. Dessa valdes på 1 år.

Val av materielförvaltare
Frågan om materielförvaltare är inte löst och styrelsen fortsätter att försöka finna en
lösning. Materielen är tillsvidare fördelade hos styrelsemedlemmarna enligt
förteckning på hemsidan.

Val av valberedning
Enligt traditionen är det avgående styrelsemedlemmar som utgör nästa års
valberedning. Följaktligen valdes Anne-Marie Melander (sammankallande) och
Gunnar Häger.

Val av revisor och revisorssuppleant
Frank Waltersson föreslogs som revisor och Leif Lagerkvist som revisorssuppleant.
Dessa valdes.

