Protokoll fört vid

Bredsjö Folkets Årsmöte den 5 mars 2006
Närvarande;
Desirée Sundström
Lena Hall
Peter Carlsson
Joakim Waern
Maria Rinaldo
Lennart Nygren
Siv Ighe
Margaretha Lundholm
Reine Karlsson
Lars-Göran Staffare
§1

Mötets öppnande
Siv Ighe öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§3

Val av mötesfunktionärer

a)

Till mötets ordförande valdes Maria Rinaldo

b)

Till mötets sekreterare valdes Reine Karlsson

c)

Till mötets justerare tillika rösträknare valdes Joakim Waern och Lena Hall

§4

Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid
Mötet svarade ja till att mötet hade utlysts i tid

§5

Röstlängd
Se närvarande (samtliga närvarande var röstberättigade)

§6

Verksamhets –och ekonomiska –och revisionsberättelser

a)

Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes

b)

Den ekonomiska berättelsen gicks igenom och godkändes

c)

Revisionsberättelsen lästes igenom och godkändes

§7

Fråga om styrelsen 2005 beviljas ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen 2005 ansvarsfrihet

§8

Val av styrelse för 2006

a)

Till ordförande valdes Siv Ighe

b)

Till kassör valdes Peter Carlsson

c)

Till ledamöter valdes

Per Johansson
Ronny Lystedt
Joakim Waern
Maria Rinaldo

d)

Till suppleanter valdes

Lars-Göran Staffare
Mats Ekman
Desirée Sundström

e)

Till revisorer valdes

Arne Dahlberg
Maj-Britt Eriksson

f)

Till revisorsuppl. valdes

Janne Andersson

g)

Till valberedning valdes

Lena Hall (sammankallande)
Reine Karlsson

§9

Övriga och nya frågor

a)

”Bredsjö lillmarken”
Den traditionella lillmarken går i år, av stapeln lördagen den 8 juli.
Desirée meddelade att årets lapptäcke nästan är klart, eller i varje fall att
lapparna åtminstone är det.
Margaretha hade på förslag att ha en form av kombinerad auktion/lotteri på
en viltbricka, förslaget gillades av mötet.
Siv tyckte att vi skulle fråga Kulturkooperativet © om deras clownföreställning
och om den skulle kunna spelas på lillmarken. Kanske några av traktens
musikanter skulle kunna uppträda också. Reine tog på sig att höra sig för.
Desirée vill kolla möjligheten att ta en hoppborg till Lillmarken.

b)

Idékläckarmötet
En stund innan årsmötet startade gick Maria, Siv, Lena och Reine och senare
även Lennart, runt i folkets hus och tittade på saker som är i behov av
uppfräschning och/eller renovering…
Följande åtgärdslista togs fram
• Ridåns teknik skall ses över och revorna i tyget lagas.
• Fonden i scenens bakkant skall kunna täckas med tyg eller skärmar
• Gamla möbler och annan bråte tas om hand eller slängs
• Rullgardiner som stänger ute kylan och släpper igenom värmen ska
anförskaffas
• Nya gardiner och andra textilier (ev. ljus linneväv) ska anförskaffas
• Samtliga utrymmen i källaren bör fräschas upp med städning och
målarfärg
• Köket ska gås igenom och städas samt uppfräschas
• Möjligheten till installation av en duschkabin i en av de gamla toaletterna i
källaren ska ses över. Frågan går till nästa styrelsemöte.
• Maskinerna i gymmet blir kanske inte använda i den utsträckning som var
tänkt. Kanske att Hjulsjö byförening har bättre användning för dem
istället? Frågan går till nästa styrelsemöte…
• Det togs upp att lägenheten bör ha egen nyckel (eget lås). Lennart tar hand
om den detaljen.

Ovanstående lista samt städning och uppfräschning tas om hand på
Bredsjö Folkets hus Städ –och fixardag lördagen den 18 mars klockan 10:00
Alla välkomna då att hjälpa till
Styrelsen ska konstituera sig den 14 mars kl. 18:30 (endast den nya styrelsen på detta
möte).
Nästa öppna möte hålls på Ostcaféet den 4 april kl. 18.30.
Vid datorn

Reine Karlsson
Justeras

Joakim Waern

Lena Hall

