Byggnadsföreningen Folkets Hus u p a i Örtomta
Protokoll årsmöte 2009-03-28

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, Anders Berglund, Lars Wirström, Magnus
Andersson, Malin Andersson, Jan - Erik Olofsson, Samuel Adolfsson, Anna
Dahl, Märtha Olofsson, Ingrid Levir, Mats Forsberg, Anna Forsberg, Bosse
Franze´n, Thore Sjöö, Anders Boström, Susanne Boström.

6.

Val av två justeringsmän
Malin Andersson och Anna Dahl valdes att justera mötesprotokollet.

7.

Fråga om kallelse behörigen skett
Styrelsen valde att annonsera i Östgöta Correspondenten och i Åkerbobladet och
meddelade att anslag har satts upp på anslagstavlor i området samt att utskick
har gått ut till berörda brevlådor. Mötesdeltagarna ansåg att mötet var behörigen
utlyst.

8.

Styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning bifogas.
- lite om innehållet: Anders Boström berättade om 2008 års investeringar t.ex.
en omfattande genomgång av elsystemet, nya dragningar, byte av uttag och
armaturer, diskmaskin har installerats och den ytterdörr som köptes in år
2007 har monterats. Golvet i stora salen har slipats och oljats, TV- projektor,
duk och satellitmottagare har införskaffats och installerats samt ett nytt
bordtennisbord och en ny dammsugare har under året köpts in. Anders
berättade också om årets interna och externa uthyrningar. Bosse redogjorde
för resultatrapport och balansrapport samt budget för 2009.

9.

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse bifogas.

10.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen för 2008.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12.

Val av styrelseordförande
Anders Boström valdes till styrelseordförande för år 2009.

13.

Val av övriga styrelseledamöter
Helena Kaiser och Ingrid Levir valdes till styrelseledamöter på två år, Lars
Wirström omvaldes till styrelseledamot på två år.
Thore Sjöö, Inger Alexandersson och Anders Berglund sitter kvar som
ledamöter ett år.

14.

Val av tre suppleanter
Dennis Arvidsson och Mats Forsberg omvaldes på ett år. Samuel Adolfsson
nyvaldes på ett år.

15.

Val av revisorer
Mötet beslutade nyval på Bosse Franze´n och omval på Jan – Erik Olofsson för
år 2009.

16.

Val av valberedning
Mötet beslöt att Magnus Andersson och Anna Forsberg (sammankallande) sitter
kvar som valberedning för 2009.

17.

Mötets avslutande
Jan – Erik förklarar mötet avslutat.

Bilagor: Årsredovisning för 2008 och revisorernas berättelse för 2008.

Linköping den 29 mars 2009

Lars Wirström, mötessekreterare

Linköping den _____ 2009

Linköping den _____ 2009

Malin Andersson, justerare

Anna Dahl, justerare

