
Intresseföreningen i Ljungabolet 

Årsmötesprotokoll 3 maj 2014  
Plats :Dansbanan kl. ca 11.15-12.00  

Närvarande: Avgående styrelse och ca 25 övriga medlemmar 

Beträffande nedan nämnda verksamhetsberättelse och årsredovisning hänvisas till 

hemsida/anslagstavla/skriftlig rapport utdelad på årsmötet/ styrelsen. 

1 Mötet öppnades av Anders Östling. 

2 Till mötesordförande valdes Karl-Åke Johansson. 

3 Till justeringsmän valdes Marie Lindberg och Ernst Aberger. 

4 Kallelsen godkändes. 

5 Dagordningen fastställdes. 

6 Verksamhetsberättelsen presenterades av sekreteraren. Se Verksamhetsberättelse 

7 Årsredovisningen presenterades av kassören. 

8 Revisionsberättelse upplästes och godtogs. 

9 Styrelsen erhöll full ansvarsfrihet. 

10 Motioner inga. Frågor flyttades till punkt 18. 

11.Budget presenterades och beslut tog om oförändrade avgifter.  

     I korthet handlar framtida projekt om mulltoa vid stranden, upprustning av tennisbana,        

    köksbänk på dansbanan, ny badstege (inköpt) och komplettering av möbler till dansbanan.    

    Allt ovan är budgeterat. Ytterligare förslag från medlemmarnas välkomnas av styrelsen. 

12 Inget arvode till styrelsen beslutades. Däremot medel för något gott ätbart vid  

     styrelsemötet. 

13 Till ordförande omvaldes Anders Östling 

14 Till styrelseledamöter omvaldes Eva Fjäll, Kalle Sjöholm, Stefan Ahlberg och Marie    

      Lindberg. 



    Till suppleanter valdes Karl Ekensten och Marina Lind.  

15 Till revisor valdes Carina Hammarstrand och Annika Jensen och som revisorssuppleant 

     Karl-Åke Johansson. 

16 Till ny valberedning valdes Ernst Aberger och Fredrik Mossheden. 

17 Beslutades att ordförande och kassör var för sig är firmatecknare. 

18 Övriga frågor. Bastukommittén bör försöka finna lösningar på hur bastun bäst bör   

     utnyttjas, samt se över system för lösenord och inloggning. 

     Uppmaning till eldning med förstånd på eldningsplatsen tillåtna veckor. Riset skall upp- 

     eldas när det placeras ut. 

    Foton på styrelsemedlemmar på hemsidan efterlystes. 

    Till midsommarfesten önskas minst 8-9 frivilliga krafter av Karin Östling. 

    Likaså kräver Visfestivalen i juli frivillig arbetskraft. Länk till egen hemsida för festivalen   

    kommer snart enligt Eva Fjäll. 

19 Stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt fr.o.m. 20/5 på anslagstavla och hemsida. 

20 Mötet avslutades. 

 

För mötet vald sekreterare 

Kalle Sjöholm 


