
PROTOKoLL FöRT VID ARsMöre I enöNoaus lNTREsserÖneuruc
MANDAGEN DEN 21 MARS 2016

l. MöteE öppnande
Lennart Sundin förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande
Valdes Göte Boström till mötesordförande

3, Val av sekreterare alt föra protokoll vid mötet
Valdes Lennart Sundin till sekreterare att föra protokoll vid mötet

4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Mötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning

5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

6. Fasbällande av röstlängd
Av föreningens medlemmar var nio närvarande. Listan godkändes som rösflängd.

7. Val av iusteringsmän aft tittsammans med möt*ordftiranden justera
protokollet och biträda vid eventuell rösträkning
Valdes Göran Lindeberg och Henrik rhemptandertill justeringsmän.

8. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultatför 2015
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och det ekonomiska resultatet.
Kunde konstateras, att föreningens intäkter under året uppgått till 6550 kr och att
kostnaderna uppgått till 2640 kr. Överskottet uppgick således till 3910 kr.
Föreningens behållning per 2015-12-3l uppgick till 6650 kr. Arsredovisningen
g od kändes och verksam hetsberättelsen lades ti ll hand li n garna.

9. Fasbtällande av balansräkning och beslut om disponibra meder
Balansräkningen fastställdes och beslöts, att föreningens behållning, 6650 kr, skulle
föras över i ny räkning för 2016. Revisionsberättelsen föredrogs.

1O, B*lut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Då revisorn funnit föreningens räkenskaper vara i god ordning, beslöts att bevilja
styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

11. Fastställande av mdlemsavgift
Nuvarande medlemsavgifter beslöts gälla oförändrade under 2016.
Antalet medlemmar enligt registret var vid årsmötet 1 17 personer.

12. verksamhebplan och budget för det kommande verksamhetsåref
Förslag till plan presenterades, diskuterades och kompletterades och godkändes
att överlämnas till den nya styrelsen för att verkställas. Budgetförslaget fastställdes
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Som grund gäller vårt syfte att bevaka och verka för en sund utveckling av vår
stadsdel under mottot " Bevara Gröndal Grönt". Under året ska vifokusera på:

1. Hårdbevaka byggplaner i Gröndal och angränsande områden med insikten om
att myndigheterna kommer att underlätta för byggen i grönområden och i strand-
skyddade miljöer.

samverka med andra grupperingar som har samma mår som vi. Exempelvis
Natu rskydd sförenin gen, Hem bygdsföreni n gen, Fören i n gen Söd ra Förstaden,
Bättre stadsdel Liljehol men-G röndal och Företagarfören i n gen.

Skapa bredare kunskap om vår förening genom ökad information, att synas och
höras mer och genom en större medlems bas via värvningskampanjer.
I mötet bildades en projektgrupp med Göran Lindeberg och Henrik Themptander
med uppgift att föreslå lämpliga åtgärder och aktiviteter.

13,Val av styrelse
TillfÖreningens styrelse valdes Göte Boström, Per-Erik Hägerström, Kjell Johansson,
och Lennart Sundin som ledamöter fram till nästa årsmöte.
I konstituerande mötet valde styrelsen Lennart Sundin till ordförande, Göte Boström
tillvice ordförande, Kjell Johansson till sekreterare och Per-Erik Hägerström till
kassör.

14. Vat av revisor
Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe valdes till föreningens revisorer.

15. Val nyvalberedning
Då ingen i mötet var beredd att åta sig uppgiften beslöts att styrelsen söker en
valberedning inom den övriga medlemskåren.

16. Beslut om aruode till styrelseledamöter och revisorer
Beslutades att inga arvoden ska utgår.

lT.lnkomna motioner att behandlas på årcmötet
lnga motioner hade inkommit.

18. övriga frågor och ärenden
lnga övriga frågor fanns.

19. Mötet ayslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protolollet Justeras Justeras

Göran Lindeberg
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Lennart Sundin Henrik Themptander


