Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Utveckling Nävekvarn, FUNQ
Datum
2013-02-25
Plats
NQBK:s klubbhus
Närvarande Se lista (bilaga 1)

§1
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Olle Lindberg och sekreterare Gunnel Linnertz
§2
Val av två justerare att jämte ordf justera dagens protokoll
Till justerare valdes Birgitta Eriksson och Ingemar Lind
§3
Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt
Kallelse har anslagits på gängse anslagstavlor i samhället och förfaringssättet godkändes.
§4
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Verksamhetsberättelse för 2012 föredrogs och godkändes, liksom den ekonomiska
redovisningen för 2012. 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 valde Olle Lindberg till ordförande för 2013-14 (två år)
§8
Val av kassör
Årsmötet fastställde valet av Björn Holmqvist till kassör för 2013 (andra året i
mandatperioden)
§9
Val av styrelsemedlemmar och suppleanter
Till styrelsemedlemmar för 2013 valdes
Kurt Rindstål
Stig Isaksson
Monika Rodén
Till styrelsesuppleanter för 2013 valdes
Björn Johansson
Aniola Nilsson
Till adjungerad styrelsemedlem tillika representant för medlemsförening valdes
Ulf Myrman, NQGoIF
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§ 10
Val av revisor
Till revisor för 2013 valdes
Stig Johnsson
Till revisorssuppleant för 2013 valdes
Ulf Gustavsson
§ 11
Val av valberedning
Till valberedare för 2013 valdes
Gunnel Linnertz
Bertil Fougstedt
§ 12
Övriga frågor
Ett antal ärenden av informativ karaktär berördes bl a
- Vad händer med restaurangen
- Vad händer i Parken
- Hur är läget med den giftiga jorden utefter gång- och cykelvägen
- Har Funq rätt medlemsavgift och rätt medlemmar
- Skall FUNQ-möten alltid vara i NQBK:s lokaler
- Vem svarar för underhållet av skyltar i Historien kring Näveån
Tillgänglig information förmedlades, inga beslut fattades under denna punkt.
Diskussionen kan tjäna som underlag för kommande styrelsebearbetning
§ 13
Årsmötets avslutas
Ordföranden avslutade mötet med att tacka Elisabet Englund Wall, som avgår ur styrelsen
efter många år. Han tackade även alla deltagare för visat engagemang.
Vid protokollet

Gunnel Linnertz

Justeras

Olle Lindberg

Birgitta Eriksson
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