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Ärende

Gemla Samhällsråds årsmöte

Tid

2019 03 24

Plats

Gemla Skola Samlingssalen

Protokoll
§ 1 Öppnande av årsmötet
Gemla Samhällsråds årsmöte, med drygt åttio 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 Aron
Skandewall.
§ 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 på mötet. 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: 3656 kronor. Summa
tillgångar: 146322 kronor. Från och med år 2018 är intäkter och kostnader
periodiserade vid årets slut. Tidigare har bokföring skett enligt kontantmetoden.
Roland Persson förklarade vidare att annonsintäkterna för Gemlabladet täcker
kostnaderna för tryckning och porto och att avsikten är att ha ett nollresultat för
utgivningen. Verksamheten i övrigt finansieras av ett kommunalt bidrag år 2018
på 35 000 kronor.
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På uppdrag av revisorerna läste Ola Aronsson upp revisionsberättelsen.
Revisorerna Inger Johansson och Stefan Lindqvist tillstyrkte ansvarsfrihet för
styrelsen år 2018.
§ 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
Fredrik Karlsson (omval)
Dan Danielsson (omval)
Ronny Runesson (omval)
Greger Runesson (omval)

§ 11 Val av suppleanter på två år
Styrelsesuppleanter Anita Åkesson (omval)
Anna Mattisson (omval)
samt på ett år
Aron Skandevall (omval)
§ 12 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter samtliga på ett år
Revisorer
Stefan Lindqvist (omval)
Inger Johansson (omval)
Revisorssuppleanter Mona Nilsson (omval)
Anders Söreke (omval)

Ledarmöter
valberedning
Suppleant

§ 13 Val av valberedning och sammankallande
Aron Skandevall (nyval) sammankallande
Ola Aronsson (omval)
Anna Mattisson (omval)
Erik Sellström (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.
§ 16 Övriga ärenden
Yngve Lindh berättade om Grannsamverkan i Gemla samhälle. Tag kontakt
med Yngve för att anmäla dig.
§ 17 Mötets avslutning
Rolf Björk tackade och avslutade mötet.
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Efter årsmötesförhandlingarna bjöds följande program:
Utformning Gemla centrum
Presentation vision, detaljplan förskola
Mikael Ohlsson, landskapsarkitekt översiktlig planering
Frågestund
Moderator Björn Idlinge, landsbygdsutvecklare Växjö kommun
Planer Bergtäkten Engaholm
Swerock:
Håkan Wifvesson,VD, Carl-Johan Mohlin, regionchef,
Lars-Olof Persson, avdelningschef
Växjö Kommun:
Anna Tenje, KS ordförande, Kaisa Sandstedt, enhetschef Miljö Hälsa, Madelene
Karlsson, förvaltningschef Miljö Hälsa
Frågestund
Moderator Björn Idlinge
Samhällsrådet bjöd på mackor och kaffe.

Ordförande

Sekreterare

Rolf Björk

Dan Danielsson

Justeras

Åke Hulenvik

Aron Skandevall

