PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2014-03-06

Lars Adrian hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.
Till mötets ordförande valdes Lars Adrian.
Till mötets sekreterare valdes Birgitta Sahlin.
Till justeringsmän valdes Ingrid Björk och Anne Charlotte Pettersson.
Dagordningen godkändes.
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
Lasse igenom verksamhetsberättelsen vilken godkändes och lades till handlingarna.
Per Strand gick igenom förvaltningsberättelsen samt revisionsberättelsen vilka också godkändes
och lades till handlingarna.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och arvodet fastställdes till oförändrat 6.000 kr/år.
Val av styrelse:
Till ordförande valdes Lars Adrian på 1 år.
Till styrelseledamot för 2 år valdes Birgitta Sahlin och Bengt Hellström.
Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Claes Nordin och Catrine Andersson.
Till revisorer valdes Berit Arnelid och Göran Gustafsson.
Till valberedning valdes Mats Lindahl och Anders Leijonberg.
Lasse hade också lite ny information från polisen. Hjälp varandra genom grannsamverkan att hålla
uppsikt över våra hus – det har varit flera inbrott i vårt område den senaste tiden. Det sker både dag
och kvällstid. Glöm inte att låsa även när du är hemma.
Efter sedvanlig fika välkomnades kvällens gäst – Erik Jones som delade med sig av sin syn på
Kålltorp idag och tillbaka i tiden.
Erik flytade till Kålltorp på 30-talet då familjen byggde sitt hus på Åkerrensgatan och har sedan bott
kvar där tills för några år sedan då han flyttade till lägenhet i området. Vi fick bl a höra om hur man
levde på den tiden, hur området växte fram, om alla affärer som fanns i närområdet, var man lekte
och vilka möjligheter som fanns inom idrotten.
Barnen som i början fick gå till skolan i Bagaregården och Ånässkolan, om hur fritidsgården startade
på 40-talet och den fantastiska aktivitet som rådde där, hur hockeyrinken kom till och om
”stadsdelskrigen”.
Erik har alltid varit och är fortfarande fantastiskt aktiv inom föreningslivet. Han har även varit en stor
tillgång i Egnahemsförening där han även varit med i styrelsen i många år.
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