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Ärende

Gemla Samhällsråds årsmöte

Tid

2018 03 25

Plats

Gemla Skola Samlingssalen

Protokoll

§ 1 Öppnande av årsmötet
Gemla Samhällsråds årsmöte, med drygt femtio deltagare i Gemla Skolas
samlingssal, inleddes med att ordförande Nils-Erik Magnusson presenterade
programmet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Rolf Björk valdes till ordförande och Dan Danielsson till sekreterare för
årsmötet. Rolf Björk förklarade mötet öppnat.
§ 3 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Åke Hulenvik och Ann-Mari
Inemo.
§ 4 Godkännande och förslag till dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.
§ 5 Godkännande av årsmötets behörighet
Årsmötets ansågs utlyst i behörig ordning.
§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och det gavs tid till genomläsning. Det
gavs fördjupad information till flera av punkterna i verksamhetsberättelsen.
Detta skedde delvis också under det program som följde direkt efter
årsmötesförhandlingarna. Mötesordföranden tackade styrelsen för förtjänstfullt
arbete och därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 7 Föredragning resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse
Resultat- och balansräkning fanns utdelad. Årets resultat 5047 kronor. Summa
tillgångar 138 731 kronor. Nils-Erik Magnusson förklarade att annonsintäkterna
för Gemlabladet enbart täcker kostnaderna för tryckning och porto och att
avsikten är att ha ett nollresultat för utgivningen. Vidare påverkas årets resultat
av att bokslutet gjordes innan kostnaden för turistbyrån år 2017 på 10 000
kronor betalades och bokfördes.

2(3)
På uppdrag av revisorerna läste Ola Aronsson upp revisionsberättelsen.
Revisorerna Inger Johansson och Lars-Gunnar Hugosson tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsen år 2017.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Val av ordförande på ett år
Nils-Erik Magnusson. (omval)

Ordförande

Styrelseledarmöter

§ 10 Val av rådsledarmöter på två år
Kjell-Arne Nyqvist (omval)
Åke Hulenvik (omval)
Ingemar Lundström (omval)
Johnny Welinder (omval)
Roland Persson (nyval)

Ewa Palren har avböjt omval och lämnar styrelsen.
§ 11 Val av suppleanter på två år
Mario Jonjic har avböjt omval och lämnar uppdraget som styrelsesuppleant.
Inga val av suppleanter år 2018.
§ 12 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter samtliga på ett år
Revisorer
Stefan Lindqvist (nyval)
Inger Johansson (omval)
Revisorssuppleanter Mona Nilsson
Anders Söreke
§ 13 Val av valberedning och sammankallande
Valberedning

Rune Hagman (omval) sammankallande
Ola Aronsson (omval)
Anna Mattisson (nyval)
§ 14 Information om verksamheten

Med hänvisning till verksamhetsplanen som fanns utdelad redogjorde Nils-Erik
Magnusson för prioriterade ärenden och löpande aktiviteter som drivs av
samhällsrådet.
§ 15 Behandling av inkomna förslag
Inga inkomna förslag.
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§ 16 A Övriga ärenden
Ewa Palren, Mario Jonjic och Lars-Gunnar Hugosson som samtliga avböjt
omval var inte närvarande. De avtackades och blommor kommer att
överlämnas.
§ 16 B Godkännande av namnändring
Årsmötet år 2017 beslutade om namnändring till Gemla Samhällsråd. Detta
fordrar en stadgeändring med beslut i två på varandra följande årsmöten.
Årsmötet beslutade att slutgiltigt genomföra denna stadgeändring.
§ 17 Mötets avslutning
Rolf Björk tackade och avslutade mötet.
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds följande program:
Vidingehems planer och nya villatomter.
Gemla Skolas verksamhet och planer
Trafikutveckling och cykelvägar
Fridhem 2
Krissamverkan
Samhällsrådet bjöd på mackor och kaffe.

Landsbygdsutvecklare
Therese Friman Växjö kommun
Rektor Magnus Elmqvist
Trafikutredare/cykelstrateg
Pär Wallin Växjö kommun
Claes Birgersson BIWI
Rolf Wimhed Civilförsvaret

Ordförande

Sekreterare

Rolf Björk

Dan Danielsson

Justeras

Åke Hulenvik

Ann-Mari Inemo

