Tenala Byarådsförening r.f.
Höstmöte 2014
Tid och plats

20.11.2014 kl. 19:00
Energilaboratoriet (f.d. Lanthandeln)

Närvarande

Närvarande var 12 medlemmar.

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl 19:00.

§2

Mötets laglighet och beslutsförhet
Möteskallelse ingick i Västra Nyland 14.11. Konstaterades att mötet var sammankallat i
enlighet med stadgarna och beslutfört.

§3

Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Kim Holmberg och till sekreterare Kent Gustafsson.

§4

Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och samtidigt rösträknare valdes Carita Aminoff och Michael
Nyberg.

§5

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag.

§6

Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften 5 € beslöts hållas oförändrad.

§7

Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplanen lästes upp och kort kommenterades varefter den godkändes i
enlighet med styrelsen förslag.

§8

Budget 2015
Lars-Ove Backman redogjorde för nästa års budget, varefter den godkändes i enlighet
med styrelsens förslag.

§9

Val av ordförande för 2015
Till ordförande valdes Kent Gustafsson i stället för Kim Holmberg som undanbad sig
återval.

§ 10

Fastställande av antalet styrelsemedlemmar
Enligt stadgarna kan styrelsen ha 3 – 8 medlemmar. Mötet beslöt att styrelsen ska ha 7
medlemmar.

§ 11

Val av styrelse

Nuvarande styrelsemedlemmar återvaldes, dock så att Mari Selenius valdes i stället för
Simon Friman, som undanbett sig återval, och Jan Lindroos valdes i stället för Kent
Gustafsson, som valts till ordförande.
Styrelsemedlemmarna år 2015 är Lars-Ove Backman, Börje Broberg, Jenny Fabritius, Jan
Lindroos, Magnus Selenius, Mari Selenius och Annika Sjöblom.
§ 12

Val av verksamhetsgranskare för 2015
Till verksamhetsgranskare valdes Johan Lindgren och Michael Nyberg.

§ 13

Övriga ärenden
Michael Nyberg informerade om byggandet av ny ishockeyrink i stället för den gamla som
fått ge plats åt daghemsbygget. I planerna utgår man ifrån att rinken byggs i närheten av
skolan och daghemmet. Angående tomterna vid sportplan berättade Micke att pengar för
byggande av kommunalteknik har reserverats men att hur fördelningen av pengarna inom
staden kommer att ske har inte beslutats.

§ 14

Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet kl. 19:30. Efter mötet berättade Mia
Skog om energilaboratoriets verksamhet.

Tenala den ___/ ___2014
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Protokolljusterare Michael Nyberg

