Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Utveckling Nävekvarn, FUNQ
Datum
2015-03-03
Plats
Brukslokalen
Närvarande Se lista (bilaga 1)

§1
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Olle Lindberg och sekreterare Sandra Svensson.
§2
Val av justerare att jämte ordf justera dagens protokoll
Till justerare valdes Stig Isaksson och Ann Ekengren
§3
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Kallelse har skickats via mail samt på FUNQs hemsida. Förfaringssättet godkändes.
§4
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Verksamhetsberättelse för 2014 föredrogs och godkändes, liksom den ekonomiska
redovisningen för 2014. Dessa rapporter godkändes av årsmötet.(bilagor 2 och 3)
§5
Revisionsberättelse
Revisorn har upprättat revisionsberättelse, där han intygar att den ekonomiska redovisningen
är i god ordning och fyller de krav som ställs.
§6
Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorn rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Årsmötet beslöt i enlighet med rekommendationen. Revisionsberättelsen bifogas (bilaga 4)
§7
Val av ordförande
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ordförande inom styrelsens ledamöter.
§8
Val av kassör
Årsmötet fastställde valet av Gunnel Linnertz till kassör för 2015 (andra året i
mandatperioden)
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§9
Val av styrelsemedlemmar
Styrelsens sammansättning för 2015
Kurt Lilja
Gunnel Linnertz
Lars Waern
Ulrika Harnestam
Sandra Svensson
Stig Isaksson
Inga-Britt Söderström
Hans Sohlström
Ulf Myrman
Ingemar Lind

ledamot
kassör
ledamot
ledamot
ledamot tillika sekreterare
ledamot
ledamot
adjungerad ledamot Folkets park
adjungerad ledamot NGIF
adjungerad ledamot Folkets park

§ 10
Val av revisor
Till revisor för 2015 valdes
Stig Jonsson
Till revisorssuppleant för 2015 valdes
Ulf Gustavsson
§ 11
Val av valberedning
Till valberedare för 2015 valdes
Mikael Sundvall och Kurt Rindstål
§ 12
Ändring av stadgar
Efter en motion som inkom från Ann Ekengren för ett år sedan angående styrelsens
sammansättning tog årsmötet ett beslut på att godkänna en ändring av stadgarna. Enligt detta
förslag ska FUNQs styrelse bestå av fem ledamöter som representerar företag och
privatpersoner samt fem ledamöter som representerar Nävekvarns största föreningar, NGIF,
Alliansföringen Brukslokalen, Nävekvarns Folkets park, NQBK samt Vägföreningen. För att
beslutet ska träda i kraft krävs ytterligare ett beslut på kommande föreningsmöte.
§ 13
Övriga frågor
Följande ärenden av informativ karaktär berördes
- Planering av byggandet av vindkraftverk vid inloppet till Bråviken. Efter
påtryckningar från NQBK samt FUNQ kommer det att hållas informationsmöten om
projektet i Brukslokalen den 13-14 mars.
Tillgänglig information förmedlades, inga beslut fattades under denna punkt.
§ 14

Årsmötet avslutades
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Olle Lindberg och Kurt Rindstål avtackades för sitt engagemang i FUNQ då de i och med
årsmötet avgår ur styrelsen. Ann Ekengren avtackades för sitt arbete som valberedare.
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Sandra Svensson

Justeras
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