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Protokoll från årsmöte 2011-03-23

1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning.
Föreningens ordförande Anette Bernhardsson öppnade mötet, hälsade de
närvarande välkomna och berättade kort om föreningens ändamål.
Dagordningen fastställdes med tillägg av två punkter under Övriga frågor,
Ko-gruppen och Häst i Väst på förslag från Robert Peterson.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet ansågs ha blivit behörigen utlyst.
3. Val av a) ordförande och b) sekreterare för mötet.
Till mötesordförande valdes Ove Drejenstam som tackade för förtroendet och
till mötessekreterare valdes Maths Bernhardsson.
4. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Till justeringsmän valdes Annika Nordfeldt och Leif Magnusson.
5. Verksamhetsberättelse.
Maths Bernhardsson läste, se bilaga nr 1.
Viktor Ohlsson frågade vad klockstapeln var placerad och fick till svar att
den är placerad på gården utanför möteslokalen.
Verksamhetsberättelsen lades med ett godkännande till handlingarna.
6. Ekonomisk berättelse, inkl Västergårds Vale.
Kassören Harald Sterner föredrog den ekonomiska berättelsen för
föreningen, se bilaga nr 2.
Ingvar Kristensson frågade varför det egna kapitalet minskat från 105 373,86
till 56 875,79. Harald Sterner förklarade att dessa siffror var från
verksamhetsåret 2009 och inte gällde verksamhetsåret 2010 samt hänvisade
till förra årets årsmötesprotokoll.
Årsredovisningen jämte Revisionsberättelse för Föreningsrådet Västergårds
Vale föredrogs av Maths Bernhardsson, se bilaga nr 3.
Ovanstående lades till handlingarna med ett godkännande.
7. Revisorernas berättelse, inkl Västergårds Vale.
Dennis Zetterberg föredrog revisorernas berättelse, se bilaga nr 4, som lades
till handlingarna med ett godkännande.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2010.
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9. Ändring av årsavgiften enligt förslag från styrelsen.
Harald Sterner föredrog budgeten för 2011, se bilaga nr 5 och styrelsens
förslag till ändring av medlemsavgifterna:
Enskild medlem, höjning med 25 kr till 100 kr och
Familjemedlemskap, höjning med 50 kr till 150 kr.
Kristina Brokholc frågade om föreningen arbetade med att få sponsorer.
Harald Sterner svarade att han och ordföranden Anette Bernhardsson höll på
med detta och undrade samtidigt om Kristina Brokholc hade några förslag på
sponsorer, svaret blev nekande.
Suzanne Borgström uttryckte en oro över att den stora höjningen gör att
föreningen tappar medlemmar.
Ingela ”Pyttan” Wennerholm tyckte att beloppet skall ses i relation till
medlemskap i andra föreningar och menade att avgiften är förhållandevis låg.
Viktor Ohlsson tyckte att styrelsens förslag var bra.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
10.Förslag från styrelsen och medlemmarna (motioner).
Stadgeändring
Viktor Ohlsson föreslog ändring av stadgarna, se bilaga nr 6. Styrelsen
uttryckte sitt gillande över förslaget men önskar göra ytterliggare ändringar
av stadgarna och föreslog mötet att styrelsen får till uppdrag att arbeta om
stadgarna och kalla till ett allmänt möte i början av september 2011 för beslut
om stadgeändring.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
11.Val av styrelse
Kitt Rehn-Magnusson föredrog valberedningens förslag, se bilaga nr 7,
som bl. a. innehöll en minskning av antalet ledamöter från 9 till 7
(stadgarna tillåter 5 till 9 ledamöter). Suzanne Borgström ledamot i
valberedningen föreslog att styrelsen 2011 skall bestå av 9 ledamöter.
Viktor Ohlsson ifrågasatte valberedningens arbetssätt, ett möte
tillsammans med styrelsen och inget möte med endast valberedningen.
Kitt Rehn-Magnusson informerade om att valberedningen varit enig efter
mötet med styrelsen och på förslag från Hans Jacobsson enhälligt beslutat
att inte ha några fler möten.
Årsmötet beslutade med stor majoritet enligt valberedningens förslag.
a) Ordförande för perioden 2011 – 2012
Anette Bernhardsson omvaldes.
b) 2 ledamöter för perioden 2011 – 2012
Ingemar Carlsson och Lennart Gustafsson omvaldes.
c) 2 suppleanter för perioden 2011
Harriet Gjertsson och Urban Junevik omvaldes.
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d) 2 revisorer för perioden 2011
Dennis Zetterberg omvaldes och Kjell Bengtsson valdes.
e) 1 revisorssuppleant för perioden 2011
Ingolf Krohn omvaldes.
f) 2 ledamöter till valberedningen för perioden 2011
Kitt Rehn-Magnusson och Hans Jacobsson omvaldes.
12.Övriga frågor.
Ko-gruppen Robert Peterson saknar Ko-dagarna och undrade varför de och
Ko-gruppen försvunnit.
Anette Bernhardsson svarade att det var flera orsaker till att Ko-dagen inte
genomförts bl. a. att det inte funnits kalvar i lämplig ålder och storlek för
barnen att klappa. Anette Bernhardsson lovade att styrelsen skulle arbeta för
en Ko-dag 2011.
Viktor Ohlsson föreslog att fler kor skulle betäckas så att det födds fler
kalvar.
Häst i Väst Robert Peterson föreslog att ett samarbete skall etableras med
föreningen Häst i Väst (av Suzanne Borgström tidigare driven verksamhet)
som har hästarna granne med korna.
Per-Arne Lööf avrådde från samarbetet då det varit en del klagomål på
verksamheten med hästarna.
Annika Nordfeldt föreslog att Häst i Väst tar kontakt med Park- och
Naturförvaltningen som förvaltar marken som Häst i Väst använder.
Lennart Karlsson, engagerad boulespelare berättade att ryttare från Häst i
Väst låter hästarna uträtta sina behov på boulebanorna i området och var av
åsikten att föreningens verksamhet borde flyttas från området då den inte
sköts.
Inga ytterliggare frågor fanns.
13.Avslut.
Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Ordförande för mötet

Vid protokollet

....................
/ Ove Drejenstam/

....................
/Maths Bernhardsson/

Justeras:

....................
/Annika Nordfeldt/

....................
/Leif Magnusson/

