
ÅRSMÖTE 2015-03-25

Plats: Resarö Bygdegård

Närvarande: 12 personer, enligt bifogade närvarolista

Mötet öppnades av Elisabet Ebersjö Hallsénius

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Gunilla Lauthers till ordförande och Marianne Hauge-Granqvist till 
sekreterare.

§ 2 Val av justerare
Kalle Leth och Hans W Berglund valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelse till mötet var gjord i rätt tid och uppsatt på anslagstavlor på Resarö. 
Mötet godkände förfarandet.

§ 4 Föredragning av verksamhetsberättelse
Elisabet Ebersjö Hallsénius läste upp verksamhetsberättelsen, vilken godkändes. 
Även verksamhetsberättelserna från Vävstugan och Tennissektionen lästes upp 
och kunde därefter läggas till handlingarna.

Anna Halldén redogjorde för Resultat- och Balansrapporterna som godkändes 
och därefter kunde läggas till handlingarna. Revisorn påpekade att en del av 
beloppet på föreningens Plusgirokonto skulle kunna sättas in på ett annat konto 
med ev högre ränta. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka detta.

Beslutades att överföra årets resultat  + 20 295 kr i ny räkning.

§ 5 Revisionsrapporten
Föreningens revisor Tomas Telander läste upp sin revisionsrapport och föreslog 
att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

§ 6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014

§7 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet beslutade utse:
Karin Malmström Gill (nyval 2 år)
Torsten Berg (nyval 2 år)
Gunilla Lauthers (omval 1 år)
Jenny Rilegård (nyval 2 år)
 
Karin Malmström Gill valdes till ordförande  t.o.m. årsmötet 2016.
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Inger Telander (omval 1 år) och Anika Rudestad utsågs till suppleanter (nyval 1 
år). I efterhand har Inger Telander avböjt omval.

Anna Halldén åtar sig att som konsult sköta bokföringen det kommande året. 
Elisabet Ebersjö Hallsénius fortsätter att administrera uthyrning av Bygdegården 
det kommande året.

Styrelsen adjungerar vid behov ytterligare personer. 

§ 8 Val av revisorer
Tomas Telander valdes till revisor på 1 år.

§ 9 Val av revisorssuppleanter
Hans Granqvist valdes som revisorssuppleant på 1 år.

§ 10 Val av valberedning
Eftersom det inte fanns förslag på valberedning bestämdes att styrelsen får utse 
och besluta om detta.

§ 11 Arvoden ska inte utgå till styrelsen. Ersättning för nedlagt arbete utgörs av en 
middag.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift
En åtgärdsplan för 2015/2016 hade tagits fram, vilken låg till grund för 
framtagande av en budget för 2015. Med denna information beslutades att 
fastställa oförändrad medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret dvs 250 
kr per familj. 

§ 13 Övriga frågor
Ungdomsverksamhet
Under hösten 2014 startade ungdomsverksamheten i Bygdegården, fredagar 
mellan kl 18.30 och 21. Målgrupp är barn i klasserna 4 till 6. Bygdeföreningen 
har fått ekonomiskt bidrag från kommunen för denna verksamhet. Jenny 
Rilegård informerade om verksamheten, som bygger på föräldrarnas 
engagemang. För att göra ”Gården” mer attraktiv för denna målgrupp kommer 
en skateboardramp att byggas. Pengar finns avsatta för inköp av material men  
förutsätter frivilliga krafter. 

Plangruppen
Gunilla Lauthers gav en kort resumé om Plangruppens arbete. Plangruppen har 
under 2014 lämnat synpunkter på Planförslaget Resarö Mitt (Dp 382). 
Synpunkter på Samrådsförslaget Storäng (Dp 401) lämnades in 15-03-20. Tyvärr
ansåg styrelsen i Ytterby B, som är den största föreningen på Resarö, att det inte 
var meningsfullt att vara med på yttrandet om ”samrådsförslag för dp 401 
Storäng” då det i programsamrådsredogörelsen för Storäng (2013) framgick att 
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kommunen inte ansåg att Plangruppen hade överklagningsrätt. Det råder idag 
osäkerhet om hur stor vikt politikerna lägger på remissyttrande från en 
gemensam instans typ Plangruppen. 

§ 14 Mötet avslutades
Innan mötet avslutades avtackades avgående styrelseledamöterna Elisabet 
Ebersjö Hallsénius, Anna Halldén och Marianne Hauge-Granqvist.

Vid protokollet:

Marianne Hauge-Granqvist

Justeras:

Gunilla Lauthers Kalle Leth Hans W Berglund
Mötesordförande

3


	Mötet öppnades av Elisabet Ebersjö Hallsénius

