Årsmöte, Liatorps Samhällsförening den 25 mars 2014 i Liatorps församlingshem.
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Ordförande Åsa Lindström hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Till mötesordförande valdes Bengt Sundh.
Till sekreterare för mötet valdes Clara Lideberg.
Elisabeth Lilja och Markus Nyberg valdes till justeringsmän för mötet.
Dagordningen godkändes.
Mötet ansågs behörigen utlyst.
Verksamhetsberättelsen för 2013 föredrogs och godkändes.
Kassör Henrik Petersson redogjorde för föreningens ekonomi. Den ekonomiska
redovisningen godkändes och lades till handlingarna.
9. Revisionsberättelsen föredrogs av Bengt Sundh.
10. Revisorerna Bengt Sundh och Ingegerd Lennartsson föreslog ansvarsfrihet för
styrelsen efter genomgång av föreningens bokföring. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet
för styrelsen.
11. Till ledamöter i styrelsen på två år nyvaldes Elisabeth Lilja och Gisela Johansson.
12. Till ledamöter i styrelsen på ett år omvaldes Markus Nyberg.
13. Till suppleanter på ett år valdes Monica Wiloboken och Annelie Rosell.
14. Åsa Lindström valdes till ordförande i styrelsen på ett år.
15. Henrik Petersson valdes till kassör i styrelsen på ett år.
16. Till revisorer på ett år valdes Bengt Sundh och Ingegerd Lennartsson.
17. Till revisorsuppleant på ett år valdes Ann-Marie Lindström.
18. Till firmatecknare för Liatorps Samhällsförening valdes ordförande Åsa Lindström
med personnummer: 710221-2722 och kassören Henrik Petersson med
personnummer 741013-2737 att var för sig teckna firman.
19. Till valberedning valdes Jörgen Karlsson och Heidi Bomark.
20. Till kommittén för Linas Stuga omvaldes Majlis och Jan-Erik Bengtsson, Gun-Britt och
Olle Andersson. Med stöd av styrelsen ska de sköta stugan tills styrelsen så fort som
möjligt hittar en ny kommitté, då den nuvarande vill avgå. Lars Lundh på kommunen
skall kontaktas i frågan: - Vad händer med Linas stuga om vi inte hittar personer som
vill sköta den? Vid intresse för att hjälpa till med arbetet vid Linas Stuga kontakta
Majlis Bengtsson på 0476-20300.
21. Medlemsavgiften beslutades till 100kr/familj och år.
22. Föreningens ordinarie verksamhet för 2014 genomgicks.
23. Övriga frågor:
# Ingegerd Lennartsson gav en nulägesrapport gällande fiberarbetet i Liatorp. Just
nu arbetar fiberföreningen med projekteringen var fibern ska grävas ner. Föreningen
ska teckna markavtal med de som anmält att de ska ha fiber. Lantmäteriet kommer
att kontakta de markägare som valt att inte vara med, men där fibern ändå måste
passera för att nå en annan fastighet.
# Moje Lennartsson berättade om planerna inför nationaldagsfirandet vid Linas
stuga, där årets tema är lanthandlarna och speceriaffärerna. Moje frågade även om
sponsring till filmen om Liatorp som just nu spelas in. En skriftlig sponsorförfrågan
skall skickas in. Mer info ang. sponsring finns att läsa i protokollet från den 8 oktober
2013. Protokollen finns på www.liatorp.nu, under ”Samhällsföreningen/Protokoll”.

# Elisabeth Lilja informerade om att staketet mot järnvägen vid Lyckans höjd är för
lågt – Det går att klättra över. Eftersom det är en säkerhetsrisk skall kommunen
kontaktas.
# Hjärteparken ska städas innan marknaden. En allmän inbjudan att komma och
hjälpa till ska göras via affischering, information på Liatorp.nu samt på Facebook.
24. Mötet avslutades. Avgående styrelsemedlemmar samt mötesordförande avtackades
med blommor.

