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lvlötet öppnas av crdföranden"

7

Fclreslagna dagcrdming faststä i!s.

3

Vid val av rlötesfunlctionärer väljs å-lans l(le ine ti[[ mrdfcrande för mötet. Sekreterare
blir Eeatrice Jol"lanssori oclr [Vlaj-l-is Sölvebring justerare.

4.

Fyra stycl<en medlernrnar {varav tre från styrelsen} frr nårvarande på mötet.

5

Mötet h*r utlysts enligt stadgarna.
VerE<samhetsberättelsen presenteräs ocl'r det konstateras ett föreningens första år
l<antats av i'rinder när det gäller att få tiliträde till att ardna saker i Almen. Det enda
evenemang sonr ondnades, Kulturnatten, vär dock ett lyckat pro.iekt trfits stormvindar.

lk$ncrnin redovisas. Ftirenlngen hade vid räkenskapsårets slut ett överskott på 1386
kronor och 30 öre" ftevisnrns berättelse f,rese*teras rned förslag urn ansvarfsfr[het.

I

Bol<slut fastställs av rnötet.

.g

Styrelsen bevi[.]as ansvarsfrihet för den iiden revlsionen ävser"
Valheredningen har föreslagit l-{ans l{!eine till ordförandeför ett år och nrötet hi{ailer
förslaget. Ånna-Maria Lindh har ett år kvar sr:m vice ordförande och Seatrice
Johansson ett år kvar spm kassör" Övriga platser i styrelsen vakanta"

i

.t.

Håkan Ande rsscn år revisor ytterligare ett år, ovl'iga vakanta.
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Styrelsen får I uppdrag att utse ny valberedning.

'l :{

att det blir svårt ätt orgäftisffra aktiviteter i kvarteret Almen då
förening** inte fån tillgång tili lmkaler rnrn kommer föreningen att varä vllande under
året. utifrån detta lägger styrelsen ftirslag *n"r att överväga att aweckla förecingen.
hded tanke på

Förslaget antas enligt stadgarna rned två-tnedjedels rmajoritet. Beslut tas sm att
oktuber kalla till medlemsmöte ocfr återigen rösta om förslag*t"

i

i/l

Eventuelt plan för ätt ordna aktiviteter på Kulturnatt även 2019.

15

Utifrån att förenlmgen"l komm*r ätt \iärä vilande under året iägger styreisen förslag och
beslut tas olr: att rrredlemsavgift för innevarsnde år skä vara 20 krc*mr, både för
enski lei a rned Ie m n'la r oeh fn ren i nga r/företag.
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Mötet avslutas.
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