Byggnadsföreningen Folkets Hus u p a i Örtomta
Protokoll årsmöte 2008-04-05
1.

Mötets öppnande
Anders Boström förklarar mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

3.

Val av mötesordförande
Jan-Erik Olofsson valdes till mötesordförande.

4.

Val av mötessekreterare
Lars Wirström valdes till mötessekreterare.

5.

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Närvarande var: Helena Kaiser, Christina Nelin, Maria Wennergren Gros, Anna
Forsberg, Mats Forsberg, Lars Wennergren, Magnus Andersson, Thore Sjöö,
Anders Boström, Inger Alexandersson, Bosse Franze´n, Jan-Erik Olofsson,
Märtha Olofsson, Lars Wirström.

6.

Val av två justeringsmän
Anna Forsberg och Helena Kaiser valdes att justera mötesprotokollet.

7.

Fråga om kallelse behörigen skett
Styrelsen valde att annonsera i Åkerbobladet och Östgöta Correspondenten samt
meddelade att utskick till hushållen i området har gjorts. Mötesdeltagarna ansåg
att mötet var behörigen utlyst.

8.

Styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning bifogas.
– lite om innehållet: Anders berättade att under 2007 har folkets hus i egen regi
haft aktiviteter vid 61 tillfällen och externa uthyrningar har skett vid 58
tillfällen. Nytt husgeråd och en ny ytterdörr har köpts in, ett hyreskontrakt har
upprättats och i samband med det har hyrorna justerats. Bosse redogjorde för
resultatrapport och balansrapport samt budget för 2008.

9.

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse bifogas.

10.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2007.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12.

Val av styrelseordförande
Anders Boström valdes till styrelseordförande för år 2008.

13.

Val av övriga styrelseledamöter
Thore Sjöö, Inger Alexandersson och Anders Berglund valdes till
styrelseledamöter på två år.
Bosse Franze´n valdes till styrelseledamot på ett år.
Lars Wirström och Dennis Arvidsson sitter kvar som ledamöter och Magnus
Andersson avgår.

14.

Val av tre suppleanter
Christina Nelin, Mats Forsberg och Lotta Franze´n valdes till suppleanter för
2008.

15.

Val av revisorer
Mötet beslutade omval av Jan-Erik Olofsson och Helena Kaiser.

16.

Val av valberedning
Mötet valde Magnus Andersson och Anna Forsberg till valberedning. Anna
utsågs till sammankallande.

17.

Övriga frågor
• Fyrverkeri. Thore Sjöö har fått en förfrågan från hembygdsföreningen
och Örtomta församling om Folkets Hus föreningen kan ge ett
ekonomiskt bidrag till fyrverkeriet vid valborgsmässofirandet 2008.
Mötet beslutar att skänka 1000 kr.
• Upprättande av medlemsförteckning. Styrelsen har hittat förteckning
över andelsinnehavare i Folkets Hus föreningen fram till en bit in på
sjuttiotalet, fortsättningen senare år något oviss. Frågan kvarstår – vad
göra? En ide som kom fram var att ta ut en medlemsavgift, vilket isåfall
kräver en ändring i stadgarna.

18.

Mötets avslutande
Jan-Erik förklarar mötet avslutat.
Bilagor: Årsredovisning för 2007 och revisorernas berättelse för 2007.

Linköping den 5 april 2008

Lars Wirström, mötessekreterare

Linköping den ____ 2008

Linköping den ____ 2008

Anna Forsberg, justerare

Helena Kaiser, justerare

