GRANKULLAGILLET r.f.

TID

Fredagen den 18 mars 2016 kl. 18.00

PLATS

Granhultsskolan, Grankulla

NÄRVARANDE

49 personer

Vårmötesprotokoll 18.3.2016
1 (2)

1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande Helena Enqvist öppnade vårmötet kl. 18.00
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
Till ordförande för vårmötet valdes Helena Enqvist och till sekreterare Ursula
Stenberg. Till protokolljusterare valdes Birgitta Lassenius och Susanna Ohls. Samtliga
val var enhälliga.
3. Mötets laglighet och beslutförhet
Enligt föreningsstadgarna bör kallelse till föreningsmötet ske senast en vecka före
mötesdatum. Möteskallelsen har ingått i medlemsbrev 1/2016 som sänts till föreningsmedlemmarna 19.1.2016. En annons har ingått i lokaltidningen Kaunis Grani Nr 3
samt i Hufvudstadsbladet 14.3.2016. Mötet konstaterades sålunda vara stadgeenligt
sammankallat och beslutfört.
4. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes i föreliggande form.
5. Styrelsens årsberättelse och bokslutet för år 2015 föredras.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 (bilaga 2) framlades, behandlades och
godkändes. Kassören presenterade resultat- och balansräkningen för år 2015 (bilaga 3).
6. Verksamhetsgranskarnas berättelse över verkställd granskning av Grankullagillets
räkenskaper föredras
Verksamhetsgranskare Bengt Ohls presenterade verksamhetsgranskarnas berättelse över
verkställd granskning av räkenskaperna (bilaga 4).
7. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
Bokslutet för år 2015 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
8. Fastställande av inskrivnings- och årsavgiften
Mötet godkände styrelsens föreslag att bibehålla årsavgiften på 10 € år 2016.
Bankgiroblanketten för medlemsavgiften sänds ut tillsammans med nästa medlemsbrev och
medlemmarna ombeds erlägga avgiften snarast, dock senast på förfallodagen den 15 maj.

Beslöts att ingen inskrivningsavgift uppbärs.
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9. Fastställande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2016
Ordföranden presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan och kassören
budgeten för år 2016 (bilaga 5 och 6).
Vårmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten.
10. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.
11. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade vårmötet kl. 18.30.

Anteckning:
Efter de ordinarie vårmötesförhandlingarna informerade tidigare flyktingkoordinator Börje Mattsson
om ”Flyktingkrisen - i dag och i morgon”. Kvällen avslutades med en god sallad.
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