
Protokoll från årsmöte i Stehags Intresse- och Försköningsförening 100325.

1. Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst.
2. Christina Olofsson Lefévre valdes till ordförande för mötet.
3. Maria Lööf valdes till sekreterare för mötet.
4. Tord Andersson och Magnus Björk valdes till justeringsmän.
5. Föreningens verksamhetsberättelse för 2009 presenterades, se bilaga.
6. Nan Kjellberg, kassör, presenterade föreningens kassaberättelse för 2009. 

Föreningen fick under 2009 fyra nya medlemmar/medlemsfamiljer och hade  
2009-12-31 tillgångar på 6478.58 kronor. 
Revisorsberättelse undertecknad av Per-Ove Lind lästes upp.  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009.

7. Christina Lefèvre valdes till ordförande i föreningen på 1 år.
8. På årsmötet 2009 valdes Maria Lööf till sekreterare på 2 år.
9. På årsmötet 2009 valdes Nan Kjellberg till kassör i föreningen på 2 år.
10. Christian Lefèvre, Carolin Nilsson, Peter Viberg och Stefan Viberg valdes till ordinarie 

styrelseledamöter på 2 år. 
11. Tord Andersson, Karin Månsson, Cristian Abrahamsson och Nina Hult valdes som suppleanter 

i styrelsen på 1 år.
12. Till revisor omvaldes Per-Ove Lind och till revisorsersättare omvaldes Karin Månsson.
13. Till valberedning omvaldes Karin Månsson, Roland Norlund och Tobias Palm, med Karin 

Månsson som sammankallande.
14. Föreningens ordförande och kassör har var för sig rätt att teckna föreningens konto. 

Rättigheterna att teckna föreningens konto gäller med andra ord Christina Lefèvre och Nan 
Kjellberg. 

15. Övriga frågor.  
Julskyltning i Stehag: Malin Olsson, föreståndare för livsmedelsbutiken undrar över 
intresset för att anordna en julmarknad. Föreningen kommer att bjuda in Malin Olsson till ett 
styrelsemöte för att diskutera hur detta kan genomföras. 
Föreningen kommer att fortsätta bevaka frågan om Hasslebrovägen och om denna kan bli en 
kommunal väg. 
Aktiviteter inför våren och hösten diskuterades och sammanställdes. Ett informationsblad 
kommer att sättas samman och lämnas ut strax efter påskhelgerna. 
Ett förslag till slogan för föreningen lades: ”Stehag – din hållplats i livet”. En ”loggatävling” 
bör anordnas under året.

 

Stehag, 26 mars 2010

 

Maria Lööf Christina Lefèvre Tord Andersson Magnus Björk 
Sekreterare Ordförande Justeringsman Justeringsman


