Protokoll nr 46/2014

PROTOKOLL FORT VID ARSMOTE I TANGENS BYALAG
DEN 28 JUNI 2014
Narvarande vid motet var 52 medlemmar.
Ordforande for Tangens byalag halsade alia varmt valkomna och forklarade
motet oppnat.
§ 1. Till motets ordforande valdes Leif Rogersson, som tackade for fortroendet
och tog over ordforandeklubban.
Till sekreterare for motet valdes Christina Raner.
Jamte ordforanden art justera dagens protokoll valdes Maria Holmstrom och
Bengt Carlsson.
§ 2. Kallelse till motet har utlysts i laga ordning.
§ 3. Dagordning, enligt stadgarna for motet, godkandes.
§ 4. Christina Raner redogjorde for verksamhetsberattelsen for tiden
13 01 01-13 12 31.
Verksamhetsberattelsen godkandes och lades till handlingarna.
§ 5. Birgitta Carlsson redogjorde for resultat- och balansrakning for tiden
13 01 01-13 12 31.
Resultat- och balansrakningen godkandes och lades till handlingarna.
§ 6. Revisionsberattelsen, upprattad av revisorerna, dar ingen var narvarande,
lastes upp av Birgitta Carlsson och godkandes.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 8. Verksamhetsplanen for 2014 redogjordes for av Christina Raner.
-

-

Verka for att forbattra badplatsen pa Tangenbadet. Pa motet
beslots att anordna staddag inklusive borttagande av sjogras infor
sommarsasongen med start 2015
Bevaka detaljplan Springet - Tangenhamnen

-

Bevaka utsmyckning av Udden vid Tangenkilen
Bevaka skotsel av traden i Tangenparken
Verka for Vadbock pa Brillskar
Verka for att Roda torget ater blir rott
Bevaka vad som sker med platsen dar Svecia bue lag
Verka for toalett och soptunna pa Tangenbryggan
Arrangera midsommarfirande i Tangenparken
Arrangera julmarknad i Tangenparken. Julmarknaden 2014 blir,
som tidigare, i slutet av november for att inte interferera med
forsta advent foljande helg

Foljande fbrslag att addera till verksamhetsplanen anmaldes under motet:
- Verka for stege vid Skeppervikens bad
Verksamhetsplanen godkandes med tillagg av fbrslaget ovan.
Budget for 2014 redovisades av Birgitta Carlsson.
Budgeten godkandes.

§ 9. Till ordforande for Tangens byalag valdes Christina Raner pa 1 ar.
§ 10. Till styrelseledamot valdes Birgitta Carlsson, Lisbeth Frisk och Dick
Johansson pa 2 ar. Olle Vilnersson har 1 ar kvar pa sin period.
§11. Till revisorer valdes Thomas Isaksson och Karl-Erik Wilhelmsson.
§ 12. Till valberedning valdes Bertil Philipsson och Lennart Johansson.
§13. Ovriga arenden.
- Minskning i antal medlemmar i ar. Diskussion foljde. For de
medlemmar, som ar ovana vid datorer kan Byalaget distribuera
information i pappersform, om de inte ar for manga.
Ordforanden tackade styrelsen a medlemmarnas vagnar for arbetet, som utforts.
§14. Nar dagordningen var genomgangen och ovriga fragor avhandlade,
forklarades motet avslutat och ordforande tackade styrelsen och de medlemmar,
som kommit till motet.
Efter motet intogs kaffe med smorgastarta foljt av utlottning av Bo Antonssons
bok Alesundsolyckan 1868 samt skivor av Peter Bohlin, som ocksa gjorde ett
mycket uppskattat framtradande med sang till gitarrspel.
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