Föreningen Omställning Hällungebygden
Årsmöte 2017
Tid & plats: Söndag 15 maj 2017 kl 18-20 i Svenshögens gamla skola
Närvarande: Åke Wikström, Peter Norrthon, Gert Winkler, Clas Hedenberg, Lisa Örström, Radka Pekarova, Eva
Sanner, Sonja Olausson, Akasha Skaldeman, Bi-Ma Andén, Smrati Skoog,
Ulla Hedenberg Wikström, Gunilla Fasth

1.

Mötet öppnades av föreningens ordförande Eva Sanner

2.

Till mötesordförande valdes Eva och till mötessekreterare Gunilla

3.

Till justerare valdes Sonja och Gert

4.

Fastställdes att mötet är behörigen utlyst

5.

Fastställande av röstlängd – samtliga närvarande är röstberättigade, dvs betalande medlemmar. Inga fullmakter
har inkommit.

6.

Dagordningen godkändes med tillägg av tre övriga frågor – om samarbetet med Studiefrämjandet som Eva vill
ta upp, ett önskemål som Lisa vill ta upp samt en fråga om intresseföreningen som Akasha vill ta upp.
Dessutom reviderades dagordningen så att punkt 10 och 11 slogs ihop

7.

Verksamhetsberättelse: Eva redogjorde för verksamhetsberättelsen i sammandrag och mötet enades att lägga
den till handlingarna.

8.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse. Akasha föredrog dessa och mötet
faställde dem med förbehåll för att en fråga skickas tillbaka till Håkan som gör bokföringen, om årtalen för utoch ingående balans som nu är samma på båda ställena och att han ändrar dem till rätt årtal.

9.

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

10. Verksamhetsplan och budget: Eva föredrog förslaget till verksamhetsplan där budget är inkluderat. Diskussion
om tidpunkt för grundkursen i omställning. Förslag att ha förmöte i anslutning till skördefest i september och
sedan själva kursen i november. Verksamhetsplanen inkl budget faställdes.
11. Se ovan.
12. Val av styrelse: Peter och Bi-Ma har utgjort valberedning. Peter föredrog hur de arbetat och deras förslag:
Sonja, Smrati, och Gunilla sitter kvar på ytterligare ett år. Omval av Eva, Åke och Akasha på ytterligare två år.
Nyval av Kerstin på två år. Suppleant Claes väljs på två år.
Mötet valde enhälligt samtliga i klump.
13. Val av ny valberedning. Mötet valde enhälligt Bi-Ma och Peter för ytterligare ett år. Om de vill ha ytterligare
förstärkning går det bra i samråd med styrelsen.
14. Val av revisor och revisorssuppleant. Mötet valde enhälligt Håkan och Henrik som suppleant.
15. Fastställande av medlemsavgift. Akasha som är kassör föreslår samma som tidigare och mötet beslutade
enhälligt att godkänna detta, dvs 200 kr per år.
16. Övriga frågor:
◦

Eva berättade om samarbetet med Studiefrämjandet, som är väldigt öppna för att stötta föreningen i
olika arrangemang, med samarbeten, marknadsföring, ekonomiska bidrag till studiecirklar etc.

◦

Lisa tog upp den positiva upplevelsen av open space-mötet, som gav ny känsla av sammanhållning i
byn, med önskan om fler liknande mötet framöver.

◦

Akasha berättade om sin upplevelse av intresseföreningens utställning i föreningslokalen och tog upp
frågan om vad vi kan göra för att bygga broar och se till de gemensamma intressen som vi har i våra
föreningar. Diskussion kring detta. Akasha uppmanar och föreslår att vi alla går med som medlemmar
i intresseföreningen. Deras årsmöte är 25 juni och de som blir medlemmar kan förstås gå dit och
bekanta sig. Akasha skickar ut info och kontaktuppgifter för dem som vill gå med. Eva tog upp
”Upptäck Svenshögen-dagen” som hon och Anna Svensson tog initiativ till och ordnade två år, just
med syftet att visa på allt fint som händer i bygden och att bygga broar. En sådan dag kan självklart
ordnas igen när energi för det finns. Förslag också att bjuda in Sonny (ordförande i

intresseföreningen) till ett omställningscafé för att berätta om sin/Svenshögens historia.
17. Avtackningar: Mötet tackar Karin Lindström som lämnar styrelsen, efter bland annat en tid som ordförande.
Eva kommer att överlämna blommor och choklad och tack.
18. Mötet avslutades.
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