PROTOKOLL ÅRSMÖTE FÖR ÅRET 2012

Sammanträdesdatum
Plats

2013-02-28
Församlingshuset,
Visby

Årsmöte i Föreningen för Visby Innerstads boendemiljö
1.

Dagordningen godkändes

2.

Röstlängd upprättandes mot avprickad deltagarlista, 94 medlemmar närvarande.

3.

Gerty Hollström och Dag Nilsson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

4.

Stämman beslutades vara behörigt utlyst.

5.

Bernt Lundgren (BL) valdes till mötesordförande och Agneta Emmervall (AE) till
mötessekreterare.

6.

AE föredrog föreningens verksamhetsberättelse, Lennart Johansson (LJ) föredrog
årsredovisningen, vilka godkändes och lades till handlingarna.

7.

LJ föredrog revisorernas berättelse.

8.

Balansräkningen fastställdes, resultatet, - 10 484 kronor, beslutades föras i ny räkning.

9.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. AE föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013, som godkändes.
11. LJ föredrog styrelsens förslag till budget för år 2013, som godkändes.
12. Årsavgiften beslutades oförändrat vara 100 kronor för 2014.
13. Beslutades att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter det kommande året.
14. Bernt Lundgren, Carl Eklund och Agneta Emmervall omvaldes på två år.
15. Bernt Lundgren valdes till ordförande på ett år.
16. Lennart Johansson valdes till kassör på ett år
17. Birgitta Örtbrant och Kjell Ekman omvaldes till revisorer på ett år. Björn Nilsson omvaldes till
revisorssuppleant på ett år.
18. Ulla Söderström och Monica Siltberg omvaldes till valberedning på ett år med Ulla Söderström
som sammankallande.

PROTOKOLL ÅRSMÖTE FÖR ÅRET 2012

19. Motion från Annika och Jan-Åke Tegebro angående möjlighet för fastighetsägare som inte är
skriven i Visby att få köpa parkeringstillståndet. Stig Sandelin läste upp utdrag ut
Kommunallagen. Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att med utgångspunkt i Sandelins
inlägg jobba vidare med den i motionen ställda frågan och att motionen därmed förklaras
besvarad.
20. Föreslagna ändringar i föreningens stadgar, inkl namnbyte på föreningen, godkändes. Frågan ska
behandlas på ytterligare en stämma innan ändringen kan ske.
21. BL rapporterade att byggskylten utanför Kultudralen är flyttad.
22. BL tackade de närvarande för visat intresse.
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