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20190120 Protokoll medlemsmöte
Deltagare på mötet var 14 till antalet.
1. Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Charlott Astré
2. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Caroline Sandö
3. Val av två justerare/ tillika rösträknare
Till justerare väljs Christer Berdén och Robert Hult
4. Bakgrunden till VäröVisionen
Charlott berättar om bakgrunden till att föreningen startas.
5. Stadgarna
‑ Charlott går igenom stadgar och åsikter lyfts om namnet VäröVisionen. Majoriteten röstar
för en namnändring till Värö‑Stråvalla Visionen.
‑ Röstning sker om suppleanter ska finnas i styrelsen. Majoriteten röstar ja.
‑ Tid för kallelse inför möten läggs till i stadgarna.
‑ Mötesformer enligt stadgarna bestäms.
‑ Dagordning för årsmöte ändras enligt följande:
Val av suppleant, budget, motioner och förslag från styrelsen, omedelbar justering
efter val av styrelse läggs till i stadgarna.
Tid för sista motionsinlämning läggs till i stadgarna.
Avslut av möten kommer ske efter övriga frågor efter omröstning.
‑ Ordförande och kassör kan vara firmatecknare, var för sig.
‑ Revisorns uppgifter revideras i stadgarna. Tidsangivelserna förlängs så att revisor ska få till
sig berättelsen 6 veckor innan, 4 veckor innan ska styrelsen få tillbaka revisionsberättelsen för att
kunna förtydliga budget.
‑ Stadgeändring och årsmötets upplösning ska beslut tas vid två efterföljande möten av

⅔‑delar av medlemmarna.
‑ Stadgarna antas av deltagarna på mötet.
6. Val av ordförande i Värö‑Stråvalla Visionen
Charlott Astré väljs som ordförande
7. Val av övriga ledamöter i styrelsen
Christer Berdén väljs på två år.
Robert Hult väljs på två år.
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Caroline Sandö väljs på ett år.
Linda Lavi väljs på ett år.
8. Val av suppleanter
Elisabet Abrahamsson, Ann‑Sofie Andersson och Andreas Sandö väljs som suppleanter i ett
år.
9. Val av revisor samt revisorsuppleant
Bengt‑Åke Karlsson väljs till revisor.
Martina Netterberg väljs till revisorsuppleant.
10. Val av ledamöter i valberedningen
Ett extra årsmöte läggs in till hösten då valberedning väljs.
Övriga frågor som ej upptagits på föredragslistan må ej göras till föremål för beslut.
11. Årsavgift till föreningen
Enskild medlem 50:‑, familj 100:‑, förening/företag 250:‑
12. Verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen antas av mötets medlemmar.
13. Medlemmarna har ordet
Första styrelsemötet är 13/2 kl 18.30 på Hovslagarevägen 3.
14. Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

_________________________

___________________________

Justerare

Justerare

Robert Hult
_________________________

___________________________
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