Protokoll vid årsmöte i Rude Intresseförening
2015-02-22
Närvarande:

1

Enligt lista

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.
2 Mötets behöriga utlysande
Affischering i byn och kallelse på Facebook. Mötet förklarades vara behörigen utlyst
3 Godkännande av dagordning
Inga föranmälda frågor och inga frågor uppkomna under mötet. Dagordningen godkändes.
4 Upprop
Lista skickas runt
5 Ordförande
Juha Kupari utsågs till ordförande för mötet.
6 Sekreterare
Mattias Eriksson utsågs till mötessekreterare
7 Justeringsmän
Leif Jonsson och Patrik Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
8 Verksamhetsberättelse
Juha läste igenom verksamhetsberättelsen för året. Tre protokollförda möten. Inga genomförda
medlemsaktiviteter under året förutom underhåll av gården. Redogörelse av större åtgärder på
byggnaden. Ny uthyrningsansvarig. Fråga uppkom om motorvärmare. Kostnad för motorvärmare läggs på hyresgästerna.
9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Britt-Inger Jonsson. Revisionsberättelsen godkändes av mötet.
10 Ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året.
11 Val av ordförande för ett år.
Juha Kupari
12 Val av sekreterare för två år.
Mattias Eriksson valdes till sekreterare.
13 Två ledamöter
Mari-Louise Bergström och Patrik Skoglund på två år.

14 Val av suppleanter
Leif Jonsson, Tommy Nordström, Conny Sjölander och Andreas Holmgren valdes på ett år.
15 Val av en revisor och en suppleant för ett år.
Linda Wiström och suppleant May-Britt Norman.
16 Val av valberedning
Örjan, Lennart, Tomas och May-Britt.
17 Val av festkommitté
Lena Norman, Patrik Skoglund och Inga-Lill Sjölén.
18 Fastställande av medlems- och hyresavgifter.
Hyresavgifter är 200 kronor för medlemsmöten. 700 kronor för hyra av festlokalerna. Lägenheterna hyrs ut för 3 700 kronor per lägenhet där båda hyresgästerna har 500 kronor i rabatt för
sina insatser som hyresansvarig respektive vaktmästare.
19 Övriga föranmälda frågor
Inga föranmälda frågor. En diskussion uppkom under punkt 18 hur vi ska göra med hyrestagare
av lokalerna som inte tycker att den toalett som finns i lokalerna inte räcker till. Förslag till åtgärder framfördes, dock inget beslut. För ungdomar beslutades att vi ska ha en deposition vid
uthyrning.
Festkommittén har bokat den 5 september som datum för höstfest. Stefan Nordlander spelar.
Festkommittén arbetar vidare med denna fråga. Då det inte blir någon marknad i Vattjom i år
väcktes förslag om att vi skulle ordna något i stället. Beslutades att styrelsen har ett möte ganska
snart där beslut om eventuell aktivitet ska tas. Många nyinflyttade gör att frågan om brännbollsdagen ska återupptas. Förslag på dag samtidigt som höstfesten. Förslag väcktes även om att vi
ska ha julgransplundring. Dessa frågor ska diskuteras på nästa styrelsemöte.
20 Avslutande
Mötet förklarades avslutat.
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