
Liatorps samhällsförening

Årsmöte 2020-03-18 

• Mötet öppnas av Morgan Nilsson som hälsar alla 
välkomna

• Till ordförande av mötet väljs Morgan Nilsson

• Till sekreterare för mötet valdes Lena Söderlund

• Till justeringsmän valdes Irene Thyrell och Ingvar Lydén

• Dagordningen fastställdes och godkändes

• Utlysandet av årsmötet godkändes, annonserats på 
anslagstavlor, face book och på instagram.

• Verksamhetsberättelsen lästes upp av Morgan Nilsson.

• Ekonomisk berättelsen lästes upp av Morgan Nilsson och 
godkändes

• Revisionsberättelsen lästes upp av Morgan Nilsson och 
godkändes

• Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes

• Val av tre styrelsemedlemmar på 2 år: Pär Bengtsson, 
Emil Sällberg och Ann Andersén

• Val av fyra styrelsemedlemmar på 1år: Lena Söderlund, 
Åsa Lindström, Clara Lideberg och Beyaz Alagöz

• Val av ordförande på 1år Victor Johansson
19920809-3576

• Val av kassör på två Morgan Nilsson 

• Val av två revisorer Bengt Sundh och Ingegerd 
Lennartsson

• Val av revisorssuppleant Henrik Petersson
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• Val av firmatecknare ordföranden Victor Johansson och 

Morgan Nilsson 
• Val av valberedning Jörgen Karlsson och Jonas Agnshult 

• Linas stuga: Börje Rhen och Eva Sträng är ansvariga för 
stugan, de kommer att under detta kommande år sköta 
stugan, vid behov hör de av sig till styrelsen.  

Finns det intresserade invånare som vill hjälpa till, ta 
kontakt med Börje Rhen.  

Styrelsen kommer att utvärdera situationen under året. 
• Medlemsavgiften för 2021ska vara 100 kr per Hushåll/ 

familj 
• Övriga frågor 

Se över anslagstavlan vid Hjärteparken. 

Mötet med närpolis Staffan Käll och grannsamverkan 
återkommer vi med nytt datum. 

Midsommar aftons firande – vi behöver få in fler personer 
som ansvarar/ hjälper till under detta uppskattade 
evenemang. 

Skyltarna vid infarterna till Liatorp bör ses över, Ingvar 
Lydén kollar dessa tre skyltar. 



   
                                                         
Liatorps samhällsförening

Vi visar vår uppskattning till Ica näras personal och ledning 
genom att bjuda på smörgåstårta.  

• Mötet avslutades 

……………………….. ……………………………… 
Ordförande   sekretrare 

………………………………………. ………………………………………………… 

Namnförtydligande  namnförtydligande 

………………………. ……………………………… 
Justeringsman Irene Thyrell justeringsman Ingvar Lydén  


