
Årsmöte,  Liatorps Samhällsförening den 17 mars 2015 i  Liatorps församlingshem. 

1. Ordförande Åsa Lindström hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
2. Till mötesordförande valdes Bengt Sundh. 
3. Till sekreterare för mötet valdes Clara Lideberg. 
4. Ann-Marie Lindström och Siv-Britt Hult valdes till justeringsmän för mötet. 
5. Dagordningen godkändes. 
6. Mötet ansågs behörigen utlyst. 
7. Verksamhetsberättelsen för 2014 föredrogs och godkändes. 
8. 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 valdes Annelie Rosell och Erik Lindh. 
12. Till ledamöter i styrelsen på ett år omvaldes Elisabeth Lilja och Gisella Johansson 
13. Till suppleanter på ett år valdes Daniel Wikingsson och Gittan Andersson. 
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 Jens Graversen. 
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 valdes Börje Rehn, Ingegerd Helgesson, Marita 

Svensson och Siv-Britt Hult.  
21. Medlemsavgiften beslutades till 100kr/familj och år. 
22. Övriga frågor: 

# Moje Lennartsson gav förslag att bilda en grupp som har kontakt med Älmhults 
kommun angående översiktsplanen för Liatorp. Dessa personer ska bland annat 
driva frågan om tågstopp och frågan om hur järnvägsövergången ska se ut. Ett 
förslag var att fråga de personer som redan är insatta och som redan har opponerat 
sig mot kommunens förslag.  
Styrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte sätta ihop en kommitté. 
 
# Ordförande Åsa Lindström berättade om hur det går med arbetet kring en ny 
lekplats. Ett möte är inbokat med Ingela Thulander på kommunen. Efter mötet vet vi 
mer om läget. 
 
# Kjell-Göran Ekentoft informerade att kommunen har som plan att ordna belysning i 
elljusspåret i april. 
 
# Marknaden.  
Samhällsföreningen kommer att ta hand om loppisen och våffelförsäljningen under 
årets marknad. Lotta Ottosson Sehlin har hand om marknaden. 
 



#  Ingegerd Lennartsson gav en nulägesrapport gällande fiberarbetet i Liatorp. Fiber 
föreningen har omfördelat medlemmarna till en förening för landsbygden och en för 
tätorten. Detta på grund av att tätorten inte är berättigad till något bidrag. Eftersom 
den ena föreningen inte behöver vänta på något bidrag hoppas de kunna komma 
igång med grävningen i tätorten redan i höst. Priset för fiber kommer vara ungefär 
den samma för de som bor i tätorten som de som bor utanför.  
Både kommunen och föreningen kommer att samgräva med Eon, vilket gör att 
kostnaderna hålls nere.  
Fiber föreningen kommer ha årsmöte i Medborgarhuset måndagen den 13 april 
kl.18:30. 
 

23. Mötet avslutades. Avgående styrelsemedlemmar och avgående personer i Linas 
stuga kommittén samt mötesordförande tackades med blommor. 

  

 

 

 


