VÄSTRA FRÖLUNDA NATURVÅRDSFÖRENING
Protokoll från årsmöte 2014-03-26
1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Anette Bernhardsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Gunilla Swanteson Larsson och till mötessekreterare valdes
Lena Göthberg. Gunilla tackade för förtroendet å bådas vägnar.
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.
Till justeringsmän valdes Jarl Hultman och Kristina Svennerholm.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.
6. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet ansågs ha blivit behörigen utlyst.
7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Anette Bernhardsson läste upp verksamhetsberättelsen och lade till under första
punkten att det inte är skillnad i försäkringsfrågan över frigående och stallade djur.
Vidare ett tillägg under punkt 9 att Gamla Åkeredsskolan nu fått indraget
fjärrvärme.
Verksamhetsberättelsen lades med ett godkännande till handlingarna.
Kassören Dennis Zetterberg föredrog föreningens ekonomiska berättelse.
Dennis tillade att föreningen fått 40.000 kr. i EU-bidrag och att bevakningen av det
”Gula huset” upphört för föreningen i och med Naturreservatsbildningen.
Kostnaden för bevakningen har uppgått till 4.713 kr. per år.
Förlusten under året uppgick till 12.554 kr. Dennis hänvisade till den bifogade
resultat- och balansräkningen.
Kassören föredrog även budgeten för verksamhetsåret 2014 med ett beräknat
överskott på 35.000 kr., positivt i jämförelse med år 2013. Detta tack vare att Park
och Natur tar över en stor del av kornas kostnader.
Ovanstående lades till handlingarna med ett godkännande.
8. a)

b)

Revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning
Revisor Harald Sterner föredrog revisorernas berättelse som lades till
handlingarna.
Revisionsberättelse för Föreningsrådet Västergårds Vale
Ordförande Gunilla föredrog revisionsberättelsen för Föreningsrådet
Västergårds Vale, vilken godkändes och lades till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Årsmötet beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
10. Behandling av motioner från medlemmarna
En motion inkommen från en icke-medlem, därav ingen behandling.
11. Behandling av förslag från styrelsen
Föreningens ordförande Anette berättade att Park och Natur tar över skötseln av
korna och önskade, att naturklassrum i G:a Åkeredsskolan åter skall återupptas och
börja fungera igen under ledning av pensionerade läraren Torsten.
Anette meddelade vidare att informationsträffar för nya medlemmar skall införas.
Föreningen har vidare pratat om blåmusselodling i Välen.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år, samt
medlemsavgifter för nästkommande år.
Medlemsavgifterna förblir oförändrade, föreningen har ej tagit ställning till annat.
13. Val av styrelse
a)
Val av föreningens kassör för verksamhetsåren 2014 och 2015
Dennis Zetterberg omvaldes.
Kassören väljs växelvis med föreningens ordförande.
b)
Val av övriga ledamöter till styrelsen för en tid av två år
Samtliga 6 ledamöter omvaldes för perioden 2014 – 2015
Lena Göthberg, Eva Olsson, Leif Nilsson, Ingemar Carlsson, Urban
Junevik och Annika Nordfeldt.
c)
Val av suppleanter till styrelsen för en tid av ett år
2 suppleanter omvaldes för perioden 2014
Rolf Olsson och Harriet Gjertsson.
14. Val av revisorer varav en sammankallande jämte en revisorssuppleant för en
tid av ett år
2 revisorer omvaldes för perioden 2014, Harald Sterner och Kjell Bengtsson
samt revisorssuppleanten för perioden 2014 Ann-Louise Göthe.
15. Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
Omval av Kitt Rehn-Magnusson (sammankallande) och Hans Jacobsson.
16. Övriga frågor
Annika Nordfeldt och Per-Arne Lööf har framställt informationsblad till
allmänheten om hur allt började i Välenområdet fram till dagens Naturreservat.
Informationsbladen skall läggas ut i G:a Åkeredsskolan och i Åkeredshallen.
Harald Sterner undrade över om någonting läggs in på webben. Det gör det inte,
men så småningom skall program och information dit.
Göran Svennerholm frågade om eventuell musselodling i Välen. Anette svarade att
detta var en avlägsen fråga för föreningen. Tanken är god, musslor renar ju vatten.
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Vidare undrade Göran Svennerholm om eventuell täckning av Sjöbacka deponin,
Anette hänvisade till ett möte som skall äga rum i Pingstkyrkan vid Frölunda Torg
den 10/4.
Jarl Hultman ställde frågan om betalningen för dom ca. 400 medlemmarna. Hur
många av dessa är familjer som betalade 150 kr. per familj och hur många enskilda
medlemmar som betalar 100 kr. Detta är något för föreningen att undersöka.
17. Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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