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Protokoll för årsmötet för Snärjebäcken Törnebybäcken den 19 mars 2012
Slakmöre bygdegård, Kalmar kommun
Mötesdeltagare, bilaga 1
1. mötets öppnande
2. val av mötesordförande och sekreterare
Sittande ordförande Anna Thore samt sittande sekreterare Pernilla Landin
3. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
JA, mötet har utlyst minst 2 veckor innan.
4. val av 2 personer att justera protokollet
Anna Carnelius och Sune Axelsson
5. styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen godkänndes, bilaga 2
6. ekonomisk berättelse för det senaste räkenskapsåret
Pernilla redovisade räkenskapsåret – bilaga 3
7. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Revisorerna hade inga invändningar, de föreslog ansvarsfrihet för styrelsen, bilaga 4
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelse för den tid revisionen avser
Ja, styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011 mars – 2012 - mars
9. val av styrelseledamöter sitter på 2 år
Anna Thore – omval
Sune Axelsson – omval
Anders Heiding - nyval
Örjan Ivansson - nyval
Olof Engstedt - nyval
10. val av ordförande bland styrelseledamötet 2012
Anna Thore
11. val av revisorer 2012
Lennart Wennmo och Åke Persson

--

2012-03-22
2
12. val av valberedning och sammankallande
Susanna Minnhagen
Marie Leandersson
Fred Lönnberg
13. val av säte
Kalmar Kommun
14. styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsåret
Planen godkänndes, Bilaga 5
Tillägg i protokollet
Det är mycket fiskfokus, flera fågelarter har idag problem med att reproducera sig.
Lennart tar kontakt med ornitologer för att se hur vi även kan beakta fåglarnas
situation i samband med ex bygge av våtmarker.
15. fastställande av olika medlemsavgifter
Frågan diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.
a. sponsring i stället för medlemsavgift
b. fond, valfri summa sätts in
16. övriga frågor och synpunkter
a. stadgaförändringar
samtliga förändringar godkändes enligt utsänt förslag, bilaga 6

17. mötets avslutande
22 mars 2012

Pernilla Landin Sekreterare
Justerat den

Justerat den

Anna Thore, ordförande

Sune Axelsson

Justerat den

Anna Carnelius
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