Årsmötesprotokoll
2018-02-25
Rude Intresseförening.
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Mötet har utlyst på behörigt sätt.
3. Godkännande av dagordning.
4. Närvarolista upprättas.
5. Juha Kupari vals till mötesordförande.
6. Catrin Hofling vals till mötessekreterare.
7. Lars-Göran Norman och Patrik Skoglund vals till
justeringsmän.

8. Verksamhetsberättelsen vart godkänd. Under denna
punkt togs det även upp att det inte blir någon marknad
i Vattjom 2018. Och önskemål att få till barngym grupp
igen.

9. Revisionsberättelsen godtogs. Vi tog även upp att
elräkningen är alldeles för hög och att åtgärder måste
vidtas. Kempes el är vidtalad och kommer att göra en
elrevision för Rude Intresseförening.

10.Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.Val av: Ordförande: Juha Kupari 1år.
12. Kassör:
Lars-Göran Norman 2år.
13. Ledamot:
Patrik Andersson 1år.
14. Ledamot:
Patrik Skoglund 2år.
15. Suppleanter: Tommy Nordström,Conny Sjölander
Leif Jonsson, Robert Bredin 1år.

Fortssättning av val:
16.Revisorer: Linda Wiström 1år.
May-Britt Norman 1år.

17.Valberedningen består av Lennart Blomqvist, Örjan Berggren och
Tomas Sjölen.

Våran festkommite består av Patrik Skoglund och Catrin Hofling och
dessa 2 får i uppdrag av styrelsen att hitta 2 lekkamrater till sin grupp.
18. Fastställande av medlems-och hyresavgifter. Efter en avstämning
Hur våra hyror ligger till kommer styrelsen att ta beslut om en
Eventuell höjning senare, hyresgästerna ska meddelas i god tid
Före (3 mån,) innan eventuell höjning. Hyra av festlokalerna
är oförändrad, 700kr, för icke medlemmar och 600kr, för
medlemmar per tillfälle.
19. Övriga frågor: Helen Spjut sköter om uthyrning och koll av
och koll av lokaler efter uthyrning och inköp av materiel.
och Caroline Gradin är våran nya lägenhetsinnehavare, och
fungerar även som vår nya vaktmästare. En fråga om vårat
avlopp som har brunn på Jonssons gård togs upp,vi ska reda
ut om det finns servitut på detta.
20. Mötet avslutas.
---------------------------------Sekreterare Catrin Hofling
---------------------------------Justerare Lars-Göran Norman

------------------------------Justerare Patrik Skoglund
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