Protokoll fört vid årsmöte och konstituerande möte för föreningen
Norrlandet.se (802451-0128)
Datum: 2017-03-30
Plats: Böna Bygdegård
Närvarande medlemmar:
IK ARGO: Mattias Bredberg, Ann-Sofie Hansson,
Böna Hembygdsförening: Karin Hedberg, Linda Gunnarsson Seitola,
Harkskärsföreningen: Kerstin Monk,
LindEnge stödförening: Eva-Karin Hamilton, Maj-Britt Stenmark,
Utvecklingsgruppen: Anders Franck, Ulf Qvarnström
1. Till ordförande vid stämman valdes Eva-Karin Hamilton och till
stämmans sekreterare Kerstin Monk.
2. Röstlängden godkändes.
3. Till justeringsman valdes Karin Hedberg.
4. Föreningsstämman har utlysts i behörig ordning.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Eva-Karin Hamilton redogjorde för verksamhetsberättelsen. Ann-Sofie
Hansson redogjorde för den ekonomiska redovisningen. Anne-Sofie läste
upp revisionsberättelsen som upprättats av Lars Findahl. Allt godkändes
och lades till handlingarna.
7. Beslutade styrelsen att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslutade mötet att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
9. Inga arvoden ska utgå till styrelseledamöterna eller revisor.
10. Beslutades val av följande styrelseledamöter och suppleanter:
Böna Hembygdsförening: Karin Hedberg ordinarie ledamot och
Linda Gunnarsson Seitola, suppleant.
IK Argo: Andreas Mossnelid ordinarie ledamot och Mattias
Bredberg, suppleant
LindEnge Stödförening: Eva-Karin Hamilton ordinarie och Maj-Britt
Stenmark suppleant
Harkskärsföreningen: Kerstin Monk ordinarie och Mats Edström,
suppleant
11. Lars Findahl valdes till revisor.
12. Ordförande Eva-Karin Hamilton avslutade årsmötet varpå följde
konstituerande möte.
13. Styrelsen konstituerades enligt följande:
Eva-Karin Hamilton valdes till ordförande.
Kerstin Monk valdes till sekreterare.

14. Ann-Sofie Hansson valdes till kassör med uppgift att sköta redovisning och
göra utbetalningar m.m. från föreningens konto i NORDEA.
Firmateckning: Ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.
15. Utvecklingsgruppen består av Anders Franck och Ulf Qvarnström
16. Övriga frågor:
Vi diskuterade ett förslag till ”Välkomst-tavla” för norrlandet.se. som Ulf hade
tagit fram. Anders tar kontakt med kommunen för att stämma av kommunens
regler samt utverka tillstånd att sätta upp en skylt någonstans längs vägen.
Vi fortsätter därefter att diskutera anslagstavlans plats och utformning.
Gävle kommun börjar snart att bygga om Bönavägen med rondeller, hållplatser
m.m. Anders undersöker om kommunen kan ställa upp för en infoträff, kanske
som program för en sociala träffpunkt.
Det är fortfarande osäkert om det blir något midsommarfirande i Utvalnäs i
sommar. Vi diskuterade möjligheten att i framtiden samordna
midsommarfirandet i Bönan, Utvalnäs och Engesberg. Mattias berättade att man
planerar ytterligare ett möte innan beslut fattas om man ska lägga ner firandet i
sommar eller inte.

Kerstin Monk, sekreterare

Justeras: Karin Hedberg

Eva-Karin Hamilton, ordförande

