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Hjortsberga samhällsförenings årsmöte 2018 

Datum 

Tid och plats 

justering 

§1 

Öppnande 

§2 

Kallelsen 

§3 

Dagordningen 

§4 

Presidium 

§5 

Val av justerare 

2018-03-05 

19.00, Hjortsbergagården, 21 medlemmar deltog 
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Kent Flink, justerare 
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jenny Lindström, justerare (j emcJ" . U!WJ.1i ....... 

Ordförande Rolf Bladh förklarade årsmötet öppnat 

Annons i Smålandsposte n, anslag på de 4 
anslagstavlorna samt kallelse på Facebook Med 
dessa åtgärder beslutades att årsmötet var 
behörigen kallat 

Dagordningen godkändes av stämman. 

Rolf Bladh valdes till ordförande för stämman, 
Elisabeth Berggreen valdes till sekreterare för 
stämman. 

Till justerare tillika rösträknare utsågs Kent Flink 
och Jenny Lindström. 
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§6 

Verksamhetsberättelsen Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen 
vilken mötet godkände med tillägg att föreningen 
också aktivt arbetat med sin hemsida samt 
medverkat i det loka nyhetsbrevet med de tilläggen 
lades berättelsen till handlingarna. 

§7 

Kassarapport 

§8 

Revisorernas rapport 

§9 

Ansvarsfrihet 

§1 o 

Val 

Kassör Björn Andersson redogjorde för 
kassarapporten. Årsmötet godkände den och lade 
den till handlingarna. 

Revisor Lars-Olof Franzen läste upp 
revisionsberättelsen. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

Till styrelsen valdes 

a. Rolf Blad h, ordförande 

b. Björn Andersson, Kassör 

c. Elisabeth Berggreen, sekreterare 

Sandra Ramström, ledamot 

Micke Ljungren, ledamot 

Martin Tiinus, ledamot 

Niklas Petersson, ledamot 

Jerry Lindqvist, ledamot 

Lasse Zielinski, ledamot 

Till revisor valdes Lars-O lo f Franzen. 

/71- J_(_ 
2 



Årsmötesprotokoll 2018 

§ 11 

Verksamhetsplan 2018 

§ 12 

Medlemsavgift 

§ 13 

Övriga frågor 

§ 14 

Avslutning 

2018-03-06 

Översyn av diverse gångstigar i skogen. 

Långfredagens påskpromenad. 

Brandsläckarutbildning. 

Hjärtstarterutbildning. 

Belysning av strandpromenaden. 

Ansöka hos Alvesta kommun om eventuellt ny 
gräsklippare eller reparation av befintlig 
gräsklippare till badplatsen. 

Ansöka hos kommunen om utökning av antalet 
stålstolpar som håller fast badbryggan. 

Åtgärd av skolvägen. 

Nuvarande avgift om 50 kr per hushåll skall kvarstå 
under 2018. 

Belysning vid återvinningsstationen. 

Kontakta Svenska kyrkan om rensning av vägbit 
närmast efter elljusspåret. 

Bortförsel av överblivna elstalpar vid elljusspåret 

Ordföranden förklarade årsmötet för avslutat. 
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