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Framtidsgruppen Adelöv 
 

Protokoll 
Årsmöte för räkenskapsår 2016 

 

5 april, 2017 

Adelövs skola 

Klockan 19.00 

 

Bilagor till protokoll 

Resultatrapport - Balansrapport  

Verksamhetsberättelse 

Budget- och verksamhetsplan för 2017 

 

1. Årsmötet öppnades  

 

2. Föredragningslista för årsmötet godkändes 

 

3. Till ordförande för årsmötet valdes Stig Petersson 

 

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Eva Engström 

 

5. Till justeringsmän valdes Kenneth Malm och Leif Ax 

 

6. Årsmötet fann att kallelse utgått i stadgeenlig ordning 

 

7. Eva Engström föredrog valda delar ur verksamhetsberättelsen. Helena Karlsson 

föredrog resultat och balansräkning.  

 

8. Revisorernas berättelse föredrogs av Jonny Tryggvesson 

 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

 

10. Val av ordförande 
Till ordförande omvaldes Stig Petersson, 1 år 

 

11. Val av ledamöter 
Ledamöter som valdes på 2 år 



Helena Karlsson, Kristina Karlsson, Gunilla Jansson, Inga-Lill Andersson 

 

Ledamöter som 2016 valdes på 2 år 

Eva Engström, Uno Ljungberg, Lisbet Klint, Stefan Gustafsson, William Malm, Leif 

Ahx 

 

Till suppleant valdes Chatrine Schander Ljungquist på 2 år 

 

Ledamöter som avgår 

Lina Ingvarsson 

 

12. Revisorer och suppleant 
Josefina Klint, omval 

Jonny Trygvesson, omval 

Revisorssuppleant 

Gunvor Vilhelmsson, omval 

 

13. Valberedningen är vakant 
Vi har fortfarande ingen valberedning, olika förslag diskuterade. Ordförande 

uppmanade alla att fundera på olika lösningar, de som är aktiva i andra föreningar 

uppmanades ta upp frågan i respektive förening. 

 

14. Ombud till Adelövs fastigheters ekonomiska förenings årsstämma 

Till ordinarie ombud valdes Stig Petersson, Helena Karlsson valdes som ersättare 

 

15. Medlemsavgift 
Stämman beslutade att avgiften ska vara oförändrad, 100 kronor - enskilt medlemskap, 

200 kronor – familj. 

Styrelsen fick i uppdrag att se över föreningens stadgar § 5 och § 16 med koppling till 

föreningens medlemsavgift och medlemmarnas rösträtt. Styrelsen tar fram ett nytt 

stadgeförslag som är mer anpassat efter nuvarande verksamhet i Framtidsgruppen.  

 

16. Verksamhet och budget 

Budget- och verksamhetsplan för 2016 bifogas som bilaga. 

I dagsläget planeras det för en Julmarknad, en Påskmarknad, Sommarvecka, kurser 

tillsammans med LRF i Säker By samt fortsatt verksamhet i Sockenhistoria.  

 

17. Övriga frågor 
Gunvor Vilhelmsson frågade efter tips på hur vi kan välkomna och lära känna 

nyinflyttade i socknen. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag. 

Göran Jonsson, webbmaster för www.adelov.se vill ha ett mer aktivt samarbete med 

alla Adelövsbor och speciellt då föreningarna i socknen. Han värnar om en aktiv 

hemsida där det händer mycket och där man kan läsa om kommande aktiviteter. 

Stämman beslutade att kalla till ett möte med en representant från varje förening (visar 

privatpersoner intresse så är de naturligtvis också välkommen). Vid ett möte kan 

hemsidan uppdateras och rutiner med ansvariga kontaktpersoner upprättas. Eva 

Engström ansvarar för att göra en inbjudan till mötet. 

 

 

 

http://www.adelov.se/


Adelöv den 2017-04-06 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Stig Petersson, ordförande   Eva Engström, sekreterare 

 

 

 

 

 

____________________________  _________________________ 

Kenneth Malm, justerare   Leif Ahx, justerare 

 

 

 


