Föreningen Önne Sluss

Protokoll från årsmöte med föreningen Önne Sluss. Tallklinten Odensjö, 2018-03-18 kl 15.00

Närvarande: 27 personer
Sven-Erik Eriksson hälsade alla välkommen till årsmötet.
Genomförande av årsmötesförhandlingar:
1. Röstlängden fastställdes till närvarande betalande medlemmar.
2. Mötet hade utlysts på rätt sätt.
3. Dagordningen fastställdes till den föreslagna.
4. Till ordförande för mötet valdes Magnus Gunnarsson och till sekreterare Anders Pettersson
5. Lars-Olof Svensson och Jonas Ryden valdes som protokolljusterare och rösträknare.
6. a. Magnus Gunnarsson läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.
b. Balans och resultat räkningen för det gångna året redovisades av Claes-Eric Claesson.
Saldot uppgick till 49877,24 kr vid årets slut. Förvaltningsberättelsen godkändes.
7. Sive Björk läste upp revisorernas berättelse som godkändes.
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
9. Medlemsavgift fastställdes till 100 kr för livslångt medlemskap, tills årsmötet bestämmer
annat. Medlemsavgift för kommuner fastställdes till 5000 kr per år.
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10. Val av ledamöter:
Ordförande fram till årsmötet 2019:
Sven-Erik Eriksson
Ordinarie ledamöter fram till årsmötet 2020:
Claes-Erik Claesson (omval)
Per Rubin (omval)
Ordinarie ledamöter fram till årsmötet 2019, valda på 2 år 2017:
Anders Pettersson
Magnus Andersson
Suppleanter fram till årsmötet 2020:
Rolf Kenneryd (nyval)
Richard van der Poel (omval)
Suppleanter fram till årsmötet 2019, valda på 2 år 2017:
Fritz Allendorff
Fyllnadsval för Mikael Eliasson fram till årsmötet 2019: Erik Rubin
Revisorer fram till årsmötet 2019:
Reimer Nilsson (nyval)
Christer Danielsson (omval).
Valberedning fram till årsmötet 2019:
Bernt Andersson (omval), Sammankallande
Mats Rubin (omval).
11. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
12. Övriga frågor:
Fråga: Vem är huvudman vid en framtida byggnation?
Svar: Ett aktiebolag kommer att bildas och vara huvudman. Styrelsen har varit i kontakt med
Reftele Golfklubb och kommer att efterlikna deras sätt att genomföra byggnationen.
Magnus Gunnarsson redogjorde för vilka fokusområden man jobbar med inom Ljungby
kommun:
1. Sagobygden 2. Ung Vuxna 3. Vatten
Inom fokusområde ”Vatten” har man tillsammans med Hylte, Värnamo och Gislaveds
kommun bildat föreningen ”Smålands Sjörike”. Denna förening är bildad med syftet att
”sudda bort” vissa formella kommungränser och kommer bland annat att vara en part i
kommande möte med Sydvatten. Föreningen kommer också inom kort att öppna en cykelled
runt sjön Bolmen med ”cykel vägnummer” 100. Representanter från Gislaveds kommun
visade en nyinspelad film avseende denna cykelled.
Slutligen informerade styrelsen om det underlag som sänts in till länsstyrelsen för det så
kallade Samrådet.
13. Sive Björk avtackades för sina år som revisor och ett särskilt tack riktades till Asta och
Lars-Olof Svensson samt till Lina och Klas Nilsson för att dom ställer sin mark till förfogande
och medgivit rådighet.
14. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Ordf. Magnus Gunnarsson

Sekr. Anders Pettersson

Justerare. Lars-Olof Svensson

Justerare. Jonas Ryden
2

