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Årsmötesprotokoll
Årsmöte 2017 för Samhällsföreningen Tor
2017-04-23
Närvarande: Malin Stattin, Annika Lamell, Monika Sundström, Linda E Nordström, Björn Garefelt,
Sören Tjärnström, Benny Wälitalo, Ingela Eriksson, Kenth Edholm, Britt Olofsson, Göran Ahlberg,
Mattias Tjernström, Terez Bergfeldt. Totalt 13 deltagare.
§1

Mötet öppnas
Terez Bergfeldt förklarade mötet öppnat

§2

Nyinflyttade och nyfödda Torsåkersbor hälsas välkomna.
Nyinflyttade: Benny Wälitalo hälsades välkommen.
Nyfödda: Vincent Åhlin hälsades välkommen till världen och Torsåker
med en gåva på 200 kr i Swedbanks Miljöfond

§3

Val av mötespresidium
Följande mötesfunktionärer valdes av årsmötet.
Mötesordförande Björn Garefelt
Mötessekreterare: Benny Wälitalo
Justerare: Britt Olofsson och Linda Nordström.

§4

Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till mötet delades ut helgen 8-9/4 tillsammans med kalendariet
för Torsåker. Samtliga hushåll i Torsåker har fått denna kallelse. Detta
skedde två veckor innan årsmötet enligt föreningens stadgar.
Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst.

§5

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag med följande tillägg §17 Mötets avslutande

§6

Verksamhetsberättelse.
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Björn Garefelt läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2016. Se
bilaga 1.
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§7

Ekonomisk rapport och revisorernas rapport
Sören Tjernström läste upp styrelsens ekonomiska rapport för 2016. Se
bilaga 2.
Mötet beslutade att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.
Göran Ahlberg ställde frågan om föreningen ska fortsätta använda
plusgirot eftersom det kostar 600 kr/år.
Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att undersöka alternativ till
plusgirot.
Göran Ahlberg läste upp revisorernas rapport. Se bilaga 3.
Mötet beslutade att lägga revisorernas rapport till handlingarna.

§8

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja
avgående förvaltning för 2016 års ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

§9

Fastställande av medlemsavgiften
Mötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för 2017 till 50
kr/person, 100 kr/familj samt 200 kr/företag.

§10

Val av styrelse
Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse för 2017.
Valberedarna har inte lyckats finna något förslag på ordförande.
Terez Bergfeldt föreslår att föreningen inte väljer någon ordförande
utan väljer att låta dela upp ordförandepostens uppgifter mellan
styrelsemedlemmarna. Ordförandes uppgift att sammankalla till
styrelsemöte får då rotera mellan styrelsemedlemmarna.
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Val av ordförande och kassör.
Mötet beslutade att inte välja någon ordförande enligt förslag nämnt
under paragraf §10.
Mötet valde Sören Tjärnström till kassör för 2017.

§12

Val av övriga ledamöter
Mötet beslutade att välja följande ledamöter till föreningens styrelse
2017.
Ordinarie styrelseledamöter
Monika Sundström (omval, 2 år)
Björn Garefelt (omval, 2 år)
Sören Tjernström (omval, 2 år)
Mattias Tjärnström (nyval, 2 år), ersätter Gertrud Fahlén.

Suppleanter
Kenth Edholm (omval, 1 år)
Linda Tjernström (nyval, 1 år), ersätter Kicki Lundberg
Annika Lamell (nyval, 1 år), ersätter Gun Samuelsson

§13

Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Mötet beslutade att välja Göran Ahlberg och Monalisa Hamberg till
ordinarie revisorer samt Inger Börlin till revisorssuppleant för 2017.
Göran Ahlberg utsågs av mötet till sammankallande för revisorerna.

§14

Val av två personer till valberedning.
Mötet beslutade att välja Ingela Eriksson och Carola Persson till
valberedare.
Ingela Eriksson utsågs av mötet till sammankallande för
valberedningen.
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Kommande års verksamhet.
Terez presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017.
Verksamhetsplanen antogs med följande tillägg från mötet i kursiverad
stil:
Föreningen ska:
• Fortsätta arbeta för en förbättrad kollektivtrafik och väghållning
för Torsåkers boende och besökare.
- Driva på Kramfors kommun att förbättra väntrummet för
Kramfors Resecentrum under kvällstid.
- Sätta press på Trafikverket att sköta vinterväghållningen av
vägen mellan Prästmon till Nyland bättre. Glöm inte att skaffa
understöd från Hola folkhögskola.
- Sätta press på Trafikverket om att se över vägen från kyrkan mot
Hämra. Även vägskyltar och belysning behöver åtgärdas.
• Fortsätta arbetet med att få lediga bostäder bebodda.
- Linda Nordström, Benny Wälitalo och Monika Sundström får i
uppgift av mötet att arbeta med boendefrågan.
- En lista med kända lediga hus/lägenheter i Torsåker upprättades
av mötets deltagare och överlämnades till Linda Nordström.
- På mötet diskuterades även att försöka nå ut till husägare med
nya metoder, ex genom att dela ut lappar i hus som normalt står
tomma.
• Fortsätta driva frågan om bryggans upprustning
- Styrelsen får i uppgift av mötet att arbeta med frågan kring
bryggan.
- Björn lyfte att frågan om bryggan även hänger ihop med frågan
om byggnaderna på Styresholms medelstidscentrum.
• Samarrangera valborgsbrasa tillsammans med föreningen
Styresholmsspelet.
• Samarrangera Torsåkersdagen den 8 juli med övriga föreningar
och verksamheter i Torsåker.
• Ansvara för caféet i Ytterlännäs gamla kyrka, tillsammans med
Föreningen Styresholmsspelen, den 29 juli.
• Delta i ockupationen av Sollefteå BB.
- Ockupationen kommer troligen pågå fram till valet 2018.
Samhällsföreningen har redan varit där och kommer delta på fler
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ockupationspass.
• Delta på Medborgardialogmöte med Kramfors kommun.
- Björn Garefelt har deltagit på mötet och lämnat synpunkter
angående service i Nylands kommundel. Styrelsen får i uppdrag att
sammanfatta en lista med Samhällsföreningens synpunkter och
skicka till kommunen.

§16

Övriga frågor.
Inga övriga frågor

§17

Mötets avslutande
Mötesordföranden avslutade mötet.

Torsåker 20170525
Sekreterare: Benny Wälitalo

Justerare: Britt Olofsson

Justerare: Linda Nordström
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