1 (4)

Protokoll fört vid Enslövs samhällsförenings årsmöte den 10 mars 2016 i Enslövs
församlingshem.
Närvarande var cirka 40 boende och/eller verksamma inom föreningens verksamhetsområde.
1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Kjell Helgesson hälsade välkommen och öppnade årsmötet.
2. Årsmötets utlysande
Föreningar, organisationer och företag vilka är medlemmar har via e-post fått kallelse tre
veckor innan årsmötet. Därutöver har inbjudan funnits på hemsidan, affischer varit
uppsatta på anslagstavlor samt notis varit insatt under föreningsnytt i Hallandsposten 9
mars.
Årsmötet godkände kallelsen.
3. Godkännande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkändes.
Protokollsbilaga 1
4. Upprop och fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att fråga om röstlängd skall anstå tills behov uppstår.
5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
På valberedningens förslag valdes Ingmar Nilsson till ordförande och Leif Petersson till
sekreterare för mötet.
Att jämte mötesordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare valdes Anita
Isaksson och Karin Isaksson.
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
2015 var föreningens femte verksamhetsår. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse
(protokollsbilaga 2) har funnits tillgänglig på hemsidan en tid och fanns tillgänglig för
deltagarna vid mötet. Verksamhetsberättelsen föredrogs i sammandrag av föreningens
sekreterare Leif Petersson.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
7. Behandling av ekonomisk berättelse
Föreningens kassör Janne Fryklund föredrog bokslutet för 2015. Under 2015 har
föreningen reglerat intäkter och kostnader för Leaderprojektet samt fått bidrag från
kommunen. På kostnadssidan i övrigt märks tryckningen av boken "Åled - en resa bakåt i
tiden", men redan när årsmötet hålls har den sålt så bra att den är självfinansierande.
Tillgångarna vid årsskiftet var 86 988 kronor.
Balansräkning i protokollsbilaga 3.
Årsmötet beslutade att fastställa rapporten och lägga den till handlingarna samt att
balansera över resultatet i ny räkning.
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8. Revisionsberättelse
Lena Larsson i egenskap av revisor föredrog revisionsberättelsen. (Protokollsbilaga 4.)
Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2015.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att styrelsen oförändrat skall bestå av
ordförande + 8 styrelseledamöter och inga suppleanter.
11. Val av föreningens ordförande
Till ordförande för Enslövs Samhällsförening tillika ordförande i dess styrelse för en tid
av ett år valdes Therese Berndtsson (nyval).
12. Val av styrelseledamöter
Som styrelseledamöter för en tid av två år valdes Anette Palm-Pettersson (omval), Mats
Eliasson (omval), Sara Andersson (omval) och Oskar Kjell (nyval) samt för en tid av ett år
Kjell Helgesson.
Informerades om att de som har ett år kvar är Arne Joelsson, Janne Fryklund och Lisbeth
Klippel.
Styrelsen får därmed följande sammansättning:
Ordförande Therese Berndtsson och ledamöterna:
Arne Joelsson,
vald till årsmötet 2017
Janne Fryklund,
vald till årsmötet 2017
Lisbeth Klippel,
vald till årsmötet 2017
Sara Andersson
vald till årsmötet 2018
Anette Palm-Pettersson,
vald till årsmötet 2018
Mats Eliasson
vald till årsmötet 2018
Oskar Kjell
vald till årsmötet 2018
Kjell Helgesson
vald till årsmötet 2017
13. Val av revisorer med personliga suppleanter
Som revisorer för en tid av ett år omvaldes Lena Larsson med personlig suppleant
Margareta Andersson och Doris Eklund med personlig suppleant Helena Johansson.
14. Val av valberedning och sammankallande
Som valberedning inför nästa årsmöte valdes Doris Eklund (omval), Jan Alexandersson
(omval), Ingmar Nilsson (omval) och Ingrid Dahlberg (nyval) med Doris Eklund som
sammankallande.
15. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Inga ärenden fanns.
16. Ärenden och motioner som väckts stadgeenligt
Inga motioner hade inkommit.
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17. Riktlinjer för verksamheten 2016
Under 2016 skall föreningen arbeta med:
* Information till alla genom att ge ut ett informationsblad (Enslövsbladet)
* Marknadsföra enskilt medlemskap
* Arrangera valborgsfirande och Enslövsdagen
* Arrangera "Känn din bygd"- resa
* Aktivera plan för bygden ur ett äldreperspektiv
* Fortsätta driva projektet med cykelvägar
* Få upp resterande informationstavlor.
* Fortsätta aktivera synpunkter från trygghetsvandringen 2014
* Jobba för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet bl.a. i Spånstad.
Därutöver tar föreningen upp frågor som initieras av boende eller verksamma i Enslöv
eller på annat sätt blir aktuella under året.
18. Fastställande av medlemsavgift
På styrelsens förslag beslutade årsmötet att medlemsavgiften för föreningar,
organisationer och företag fortsatt skall vara 200 kronor per år samt att medlemsavgiften
för enskilda medlemmar skall vara 50 kronor per år.
19. Övriga frågor
Kjell Helgesson som avgående ordförande tackade för sin tid som ordförande och
informerade att kommunen har ett gott öra till samhällsföreningar, som man anser vara ett
ypperligt sätt att kanalisera frågor från olika kommundelar in i kommunens organisation.
Det är viktigt att arbeta för att behålla denna goda kommunikationsväg. Även om Kjell
inte längre skall vara ordförande kommer han att finnas kvar i styrelsen som ledamot.
Kjell avtackade två avgående styrelseledamöter. Andreas Sundelid, ansvarig för
projektgruppen arrangemang och Leif Petersson föreningens sekreterare slutar nu i
styrelsen. Båda har haft sina uppdrag sedan samhällsföreningen bildades 2011 och
avtackades för gott arbete med var sitt stort blomsterarrangemang.
Fråga väcktes om hur det går med Himmelkullaplanen. Vi fick information från en
välunderrättad mötesdeltagare att vägar och vatten/avlopp skall börja byggas 1 april för en
första etapp med 5 tomter.
Synpunkten att när det inte händer något med cykelvägar tappar gruppen gnistan. Alla höll
med om att trots våra påstötningar är det svårt att komma till utförande i någon enda del.
En komplikation är att vägarna som berörs inte är kommunens utan Trafikverkets.
Samhällsföreningen styrelse har beslutat tillskriva Regionen som kan ha anslag för denna
typ av åtgärder på det sekundära vägnätet.
Önskvärt att fler kommer på samhällsföreningens möten. Kanske kan det beslutade
Enslövsbladet gör att flera blir intresserade.
Parkeringseländet vid servicehuset diskuterades. Vid evenemang i servicehuset är det
mycket svårt att bli av med bilen på rimligt avstånd. Ingmar Nilsson redogjorde för den
diskussion som förevarit för ett par år sedan om att utöka parkeringen på "snippen" mitt
emot servicehuset. Den diskussionen slutade i att kommunen och HFAB menade att
parkeringsplatserna räcker.
Styrelsen fick uppdrag att ånyo ta upp frågan i samarbete med med vägföreningen.
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Anslagstavlan vid sorteringen i Spånstad är saboterad. Kyrkan som tidigare satt upp den
har hämtat resterna och kommer inte att sätta upp den igen.
Doris Eklund redogjorde för sitt eget engagemang för renare och snyggare busshållplats.
Efter några telefonsamtal har Hallandstrafiken åtgärdat och bl.a. satt upp papperskorgar.
20. Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för förtroendet och lämnade klubban till föreningens avgående
ordförande Kjell Helgesson, som avslutade årsmötet.
Därefter berättade Doris Eklund om hur boken "Åled - en resa bakåt i tiden" kommit till.
Boken finns att köpa för 100 kronor. Arne Joelsson visade bilder från bygden kombinerat
med frågesport kring dessa varefter kaffe och bulle avnjöts under trevlig samvaro.

Vid protokollet
.......................................
Leif Petersson
Justeras:
.......................................
Ingmar Nilsson

.........................................
Anita Isaksson

......................................
Karin Isaksson

