
   

                                                         
Liatorps samhällsförening

Årsmöte 2022-03-30 
1. Mötet öppnas av ordförande Victor Johansson som hälsar alla välkomna 

2. Till ordförande av mötet väljs Victor Johansson 

3. Till sekreterare för mötet valdes Lena Söderlund 

4. Till justeringsmän valdes Irené Thyrell och Kerstin Burman 

5. Dagordningen fastställdes och godkändes 

6. Utlysandet av årsmötet godkändes, annonserats på anslagstavlor, face book 
och på instagram och på vår hemsida. 

7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Victor Johansson och lades till 
handlingarna. 

8. Ekonomisk berättelsen lästes upp av Morgan Nilsson och godkändes 

9. Revisionsberättelsen lästes upp av Morgan Nilsson och godkändes 

10.Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes 

11. Val av fyra styrelsemedlemmar på 2 år: Pär Bengtsson, Emil Sällberg, Mattias 
Lindström och Emelie Theandersson 

12.Omval av tre styrelsemedlemmar på 1år: Lena Söderlund, Clara Lideberg och 
Åsa Lindström 

13.Val av ordförande på 1år Victor Johansson    

14.Val av kassör  1år Morgan Nilsson  

15.Val av två revisorer Håkan Helgesson och Henrik Peterson 

16.Val av revisorssuppleant Roland Karlsson 

17.Val av firmatecknare var för sig ordföranden Victor Johansson och kassör 
Morgan Nilsson 

18.Val av valberedning Jörgen Karlsson  

19.Linas stuga, Styrelsen har sagt upp skötselavtalet med kommunen och det 
löper ut dec 2022. 

20.Medlemsavgiften för 2023 ska vara 100 kr per Hushåll/ familj 

21.Övriga frågor 

Styrelsen tackar samtliga engagerade medlemmar för utfört arbete under året. 
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Styrelsen håller kontakt med Hemhagen angående byggnation av lägenheter, i 
dagsläget inväntar Hemhagen framtida bidrag från staten. 

Styrelsen får i uppdrag att undersöka med Trafikverket om ett övergångställe 
vid ”Brinken” och busshållsplatsen och att vi fortfarande håller kontakten med 
Älmhults kommun angående korsningen Växjövägen och bergkvista vägen 
och även att de fart hinder på Växjövägen ses över igen. 

Anslagstavlan vi Hjärteparken kommer att renoveras. 

Styrelsen och representater från Liatorps Idrottsförening har bildat en grupp 
för att projektera och bygga ett utegm i anslutning till Bokliden. 

Styrelsen får i uppdrag att titta över välkomnstskyltarna vid infartena till byn. 

Styrelen har tagit kontakt med Polisen angående ett möte om 
Grannsamverkan, mer info kommer. 

22.Vi tackar för intresset och mötet avslutades 

………………………..                    ……………………………… 

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

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

……………………….                      ……………………………… 

Justeringsman Irene Thyrell Justeringsman Kerstin Burman 

………………………………. ………………………………….. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 


