
Årsmöte	  i	  Marielunds	  Vänner	  
Måndag	  9/3	  2015	  
	  
1.	  Upprättande	  av	  röstlängd	  
Röstlängden	  upprättades	  i	  enlighet	  med	  föreningens	  medlemsförteckning.	  
	  
2.	  Val	  av	  årsmötets	  ordförande	  
Till	  ordförande	  för	  årsmötet	  valdes	  Anna	  Sprinchorn.	  
	  
3.	  Val	  av	  årsmötets	  sekreterare	  
Till	  sekreterare	  för	  årsmötet	  valdes	  Annika	  Waern.	  
	  
4.	  Frågan	  om	  kallelse	  behörigen	  skett	  
Mötet	  ansågs	  vara	  behörigen	  utlyst.	  
	  
5.	  Val	  av	  två	  justeringspersoner	  
Till	  justeringspersoner	  för	  årsmötet	  valdes	  Lars	  Hansson	  och	  Karin	  Frisk.	  
	  
6.	  Protokoll	  från	  föregående	  årsmöte	  
Lars	  Hansson	  läste	  upp	  protokoll	  från	  föregående	  årsmötet.	  Protokollet	  godkändes	  med	  
tillägg	  av	  rättelse	  av	  två	  årtal	  som	  felaktigt	  angivits	  som	  2013	  i	  stället	  för	  2014.	  	  
	  
Protokollet	  finns	  tillgängligt	  på	  föreningens	  hemsida.	  	  
	  
7.	  Styrelsens	  årsberättelse	  
Årsberättelsen	  presenterades	  av	  Anna	  Sprinchorn.	  	  
Styrelsens	  årsberättelse	  godkändes	  av	  årsmötet.	  
	  
8.	  Revisorernas	  årsberättelse	  
Revisorerna	  har	  granskat	  räkenskaperna	  för	  året	  och	  konstaterar	  att	  räkenskaperna	  
förts	  i	  god	  ordning.	  Revisorerna	  noterar	  att	  bokprojektet	  vid	  tidpunkten	  för	  årsmötet	  
redovisade	  ett	  underskott	  om	  26	  000	  kronor.	  Revisorerna	  rekommenderade	  årsmötet	  
att	  bevilja	  styrelsen	  ansvarsfrihet.	  
	  
Revisorernas	  årsberättelse	  godkändes	  av	  mötet.	  
	  
9.	  Redovisning	  av	  föreningens	  ekonomi.	  
Föreningens	  ekonomi	  redovisades	  av	  revisorerna.	  Föreningen	  gör	  inte	  en	  budget	  då	  
utgifter	  och	  inkomster	  är	  små.	  Bokprojektet	  har	  en	  egen	  budget	  som	  redovisar	  planerat	  
positivt	  resultat	  under	  2015.	  
	  
10.	  Bestämmande	  av	  årets	  föreningsavgift	  
Mötet	  beslutade	  att	  årsavgiften	  skall	  uppgå	  till	  100	  kr	  per	  hushåll.	  
	  
11.	  Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
Mötet	  beviljade	  styrelsen	  ansvarsfrihet.	  
	  



	  
12.	  Val	  av	  styrelse	  för	  1	  års	  mandattid.	  
I	  enlighet	  med	  valberedningens	  förslag	  beslutade	  årsmötet	  välja	  följande	  personer	  till	  
styrelsens	  poster.	  
	  
Ordförande:	  Anna	  Sprinchorn	  
Sekreterare:	  Annika	  Waern	  
Kassör:	  Inger	  Tjäder	  
Övriga	  ledamöter:	  .Jonas	  Pertoft	  och	  Magdalena	  Hellström	  
	  
13.	  Val	  av	  två	  styrelsesuppleanter	  med	  1	  års	  mandattid	  
Till	  styrelsesuppleanter	  valdes	  Fredrik	  von	  Arnold	  och	  Staffan	  Myrdal,	  i	  enlighet	  med	  
valberedningens	  förslag.	  
	  
14.	  Val	  av	  två	  revisorer	  och	  en	  revisorssuppleant	  
Till	  revisorer	  valdes	  Hans	  Lindblom	  och	  Lars	  Hansson.	  	  
Till	  revisorsuppleant	  valdes	  Jenny	  Ceder.	  
	  
15.	  Val	  av	  valberedning	  (två	  personer)	  
Till	  valberedning	  valdes	  Christina	  Skoglund	  och	  Katarina	  Schoning.	  
	  
16.	  Inkomna	  motioner	  
Inga	  motioner	  hade	  inkommit	  till	  årsmötet.	  
	  
17.	  Övriga	  frågor	  
Styrelsen	  informerade	  om	  ett	  kommande	  informationsmöte	  av	  Uppsala	  Stadsnät,	  om	  
möjlig	  fiberdragning	  onsdagen	  den	  11	  mars	  klockan	  sex	  i	  församlingshemmet.	  
	  
Under	  punkt	  sju	  hade	  mötet	  också	  en	  diskussion	  om	  den	  pågående	  programplane-‐
processen.	  
	  
	  
	  
	  
Anna	  Sprinchorn	   	   	   Annika	  Waern	  
Ordförande	   	   	   	   Mötets	  sekreterare	  
	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Lars	  Hansson	   	   	   Karin	  Frisk	  


