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Protokoll från årsmöte för år 2017 med föreningen Glasbyn Målerås
Tisdagen den 20 februari 2018 kl. 18.30 i Folkets hus, Målerås.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Raymond Carlsson och till sekreterare Simona
Lindgren.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Ida Jonasson och Åsa Jonasson-Helgee.
§4 Verksamhetsberättelse
Åke Petersson läste upp Verksamhetsberättelsen för 2017, som godkändes av mötet.
§ 5 Ekonomisk redovisning
Åke Petersson redovisade 2017 års resultatrapport samt 2018 års budget.
Rapporten godkändes av mötet.
§ 6 Ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 7 Ändringar i stadgar
Styrelsen föreslog att stadgarnas reglering angående styrelsens antal ändras från 6
stycken till 5 stycken, samt att regleringen i stadgarna angående
teckningsberättigade ändras från samtliga styrelsemedlemmar till två
styrelsemedlemmar i förening. Mötet godkände ändringarna.
§ 8. Val av styrelse och suppleanter för 2017.
Mötet valde enligt styrelsens förslag ledamöter och suppleanter enl. nedan.
Styrelse
• Raymond Carlsson
• Mats Jonasson
• Åke Petersson
• Stefan Eriksson
• Simona Lindgren
Styrelsesuppleanter
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•
•
•
•

Stefan Fredriksson
Ida Jonasson
Henrik Sandgren
Josefine Rosengren

§ 9 Val av revisor
Till revisor omvaldes Kerstin Lindahl och revisor-suppleant Göte Bodén enligt
styrelsens förslag.
§ 10 Medlemsavgift för 2019
Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2018.
• Privatpersoner
50 kr
• Föreningar
100 kr
• Företag 1-10 anställda
100 kr
• Företag 11-50 anställda
200 kr
• Företag > 50 anställda
300 kr
• Frivilligt bidrag
§ 11 Övriga frågor
Samverkande marknadsföring
Åke Petersson informerade om den samverkande marknadsföringen, som fortsätter
även under 2018.
Webredaktör
Frågan ställdes om det finns någon som vill vara behjälplig med web-sidorna på
målerås.nu.
§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.
Kaffepaus
Projekt - Barnens Glasrike/ ”Ebba & Ture”
Åke Petersson redogjorde för Barnens Glasrike, samt för spel-appen Ebba & Ture.
Projekt - MTB-leder/Cykel-app
Åke Petersson redogjorde för MTB projekt, samt för cykel-app med kartor och
information om cykelvägar.
Målerås 2018-02-20
FÖRENINGEN GLASBYN MÅLERÅS
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Simona Lindgren
tf. sekreterare

Raymond Carlsson
Ordförande

justeras
Ida Jonasson

Åsa Jonasson-Helgee

