
Protokoll årsmöte i SNF, Svensboda natur- och
fritidsförening 2014

Lördagen den 31 maj 2014 kl. 11.30 -12.45
Föreningshuset vid fotbollsplanen
Närvaro: 43 personer

Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida www.svensboda.se samt anslås
på föreningens anslagstavlor vid Bergbacken och fotbollsplanen.

1 Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Jan Carlsson som informerar om föreningens bakgrund och
funktion. Föreningen har idag 154 betalande medlemmar.

2 Fråga om föreningsstämman är i behörig ordning utlyst
Mötet är i behörig ordning utlyst.

3 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lars Gröndahl.

4 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Emrika Larsson.

5 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Berit Staaf och Inger Gröndahl.

6 Godkännande av dagordningen
Mötet godkände den förelagda dagordningen.

7 Fastställande av röstlängd
Mötet fastställde avprickningslistan som röstlängd.

8 Fastställande av förvaltningsberättelse för 2013
Mötet fastställde förvaltningsberättelsen.

9 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013
Medlemsfråga om arrende på 1000 SEK i resultat- och balansräkningen. Styrelsen svarade att
det gäller hyra av mark för hundgård vid Lokärrsvägen.

Medlemsfråga om föreningsavgifter i resultat- och balansräkningen – ingår kostnaden till
vattenföreningen som levererar vattnet till festplatsen? Styrelsen svarar att det inte ingår i
föreningsavgiften.



Mötet fastställde resultat- och balansräkningen.

10 Revisorernas berättelse
Karin Roberts föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelserna.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna
Mötet beviljade styrelserna ansvarsfrihet för förvaltningsåret 2013.

12 Val av styrelseledamöter.
Valberedningen företräddes av Marie Grönmark Carlsson.

Till ordförande valdes Jan Carlsson ordförande 2 år, omval.
Till styrelseledamot valdes Jan Brink 2 år, omval.
Till styrelseledamot valdes Per-Arne Lundin 1 år, omval.
Till styrelseledamot valdes Eva Karlsson 2 år, nyval.
Till styrelseledamot valdes Anders Lindberg 2 år, nyval.

Till anläggningsansvarig valdes P-O Bergman 2 år. OBS uppdraget ingår inte i styrelsen.

Samtliga val och nyval kommer att publiceras på föreningens hemsida www.svensboda.se
samt anslås på föreningens anslagstavlor i området.

13 Val av suppleanter för 1 år.
Till suppleanter valdes Anders Hammar, omval.
Till suppleant valdes Gunnel Hernegran, nyval.

14 Val av revisor för 2 år.
Till revisor valdes Therese Oxfält, nyval.

15 Val av revisorssuppleanter för 1 år.
Till revisorssuppleanter valdes Elisabeth Karlsson, omval.
Till revisorssuppleant valdes Peter Hummerhielm, nyval.

16 Val av valberedning på 1 år.
Mötet valde Marie Grönmark Carlsson, omval.
Mötet valde Annika Ahlstedt, omval.
Mötet valde Berit Staaf, nyval.

17 Stadgeändringar
Styrelsen förslag till ändring av paragrafer 5.1, 5.4, 6.2, 8.2, 8.3, 11, 12 godkänns av mötet
och verkställes (se bilaga) härmed enligt stadgarna, eftersom det är andra tillfället som
frågan tas upp på årsmötet.



18 Motioner
Inga motioner

19 Midsommarfirande 2014
Block 4 ansvarar för midsommarfirandet i år. Förslag på moderator på midsommarfesten
lämnas gärna till block 4. Välkomna till fotbollsplanen i Svensboda.
Se information på anslagstavlorna och hemsidan www.svensboda.se

20 Övriga frågor
Eilert Nordensson informerar om föreningen Kvarnängen och lämnar en
verksamhetsberättelse till styrelsen. Uppslutningen till föreningen behöver bli bättre.
Intresserade uppmanas kontakta Eilert Nordensson.

Medlem föreslår att förslag på verksamhetsplan läggs fram till mötet så det framgår vad
föreningen ska ägna sig åt det kommande året. Styrelseordföranden Jan Carlsson informerar
om att förvaltningsplan läggs på hösten när kostnadsplanen fastställs. Ordföranden hänvisar
därför till förvaltningsplanen som fastställdes hösten 2013 för information om vad som
kommer göras 2014.

Medlem föreslår att dasset vid Östra badet målas om under året. Styrelsen tar till sig
förslaget.

Jan Carlsson informerar om fortsatt utbyte av nya bryggan vid Östra badet. Leverans och
montering av kvarvarande del sker i juni, då även viss justering av den del som byttes ut
förra sommaren sker.

Skogsvårdare Åke Petersson informerar om pågående arbete med föreningens
skogsbruksplan. Ett datasystem har köpt in för att förenkla planeringen av skogsbruket. En 2-
årsplan kommer att tas fram under det kommande året. Planen innehåller gallring och
röjning. En skötselplan visar vad som kommer ske under 2014-2016 med åtgärder som
styrelsen kommer planera för inför städdagar och sedan utvärdera. Exempelvis att gallra
björksly, spara tallskog och eventuellt planera nya tallplantor på Eskils backar, att röja sly och
enstaka granar i Kvarnkärret samt att röja björkar i Kvarnkärret. Kyrkkärret har redan röjts
under året och är nu mer tillgängligt.

Medlem önskar ta del av skogsbruksplanen. Styrelsen återkommer med hur det ska kunna
ske på ett smidigt sätt.

Medlemsfråga - finns det plan för att ta ner ruttna och döda träd? Åke Petersson hänvisar
städdagarna men betonar att vi ska försöka låta träden stå kvar till förmån för djurlivet.

21 Avslutning
Mötesordförande tackade alla för visat intresse och mötet avslutades.
Avgående ledamöter avtackades av Jan Carlsson.



Vid protokollet Mötesordförande

Emrika Larsson Lars Gröndahl

Justeras

Berit Staaf Inger Gröndahl


