FRAMTID ROTTNE
ROTTNE SAMHÄLLSFÖRENING
Protokoll
fört vid Årsmötet 2013-03-14 i Rottnegården. Ort: Rottne
Kommunalrådet, Per Schöldberg, var inbjuden att representera kommunledningen. Före
årsmötesförhandlingarna informerade kommunalrådet om Landsbygdsprogrammet , tog del av vår
syn på hur Rottne med omnejd styrs och hanteras idag samt meddelade att den ekonomiska
situationen för Växjö Kommun har blivit väsentligt ”tuffare” det senaste året. Detta minskar tydligt
möjligheterna att tillmötesgå Rottnebornas krav och önskemål. Dock en stark önskan, uttryckte
Schöldberg, är att man tar sin del av Landsbygdsprogrammet som sin ”Vision Rottne”. Det har vi
gjort, men det har blivit Framtid Rottne i stället, vid förra årsmötet, när det gamla Bygderådet
omformades till Rottne Samhällsförening. Det är, enligt Schöldberg, avgörande att man gör förslag
och önskemål till sina egna och driver på därifrån. Allt annat ger lätt intrycket av
”tjänstemannaprodukt” utan kontakt med verkligheten och blir då inte trovärdigt. Ett exempel på ett
grundläggande problem är att Förskolan är för liten och måste utökas, om orten skall kunna växa
tillsammans med kommunen i övrigt. Ett onödigt trivsamhetsproblem finns vid badplatsen Berget.
Problemet med de gamlas boende togs upp. Se pkt. 18 e.. Dessa punkter och fler därtill kan läggas in
i ett projekt för förbättringsarbete. Där har ortsborna, via sin Samhällsförening, de största
möjligheterna till framgång.
1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordföranden, Karl-Erik Rosén, efter en stunds diskussion mellan Per
Schöldberg och mötesdeltagarna.
2

Fastställande av röstlängd för årsmötet

Punkten krävde ingen åtgärd vid detta årsmöte.
3

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Mötet var annonserat i Smålandsposten och var anvisat på Föreningens hemsida.
4

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med några smärre ändringar. Lokalen, ”Träffpunktens”, skötsel
och förvaltning läggs in pkt.18-” Övriga frågor”.
5

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Jarl Petersson . Till sekreterare valdes K.Anders Gustafsson
6

Val av 2 protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet

Marie Hanaholm och Ulf Franzén valdes till rubricerade uppgifter.
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7

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning samt balans- och
resultaträkning

Årsmötet fann verksamheten väl bedriven samt att balans- och resultaträkning visade på god
ekonomisk förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
8

Revisorernas berättelse

Kostnader för utveckling av föreningens hemsida, har i sin helhet bokförts på 2012, därför att den
fakturerats då. Härvid har 2 årskostnader bokförts på 2012 i sin helhet. Bokslutets minus
motsvarar ungefär en årskostnad för utveckling och underhåll av hemsidan.
Räkenskaperna är förda med god ordning och reda och väl verifierade. Årsredovisningen är
lagenligt upprättad och stämmer med föreningens stadgar.
Revisorerna tillstyrkte att årsmötet fastställer resultatrapporten och balansräkningen och beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsår

10

Karl-Erik Rosén föredrog 2013 års verksamhetsplan och budget. I verksamhetsplanen finner
man att styrelsen beslutat genomföra en Rottne Dag den 7 sept 2013. Roger Olsson, Rottne
Motorverkstad, är kontaktman och den, vi skall vända oss till, om vi vill visa upp något
(produkter, lokaler, aktiviteter, arbetsliv, fritid, sport, kultur). Det bygger på att alla i samhället
med omnejd, som har något att visa upp också kommer med och gör det !
Årsmötet fann att firandet av Valborgs Mäss, Nationaldagen 6 juni samt aktiviteterna vid
julskyltning och 20:e Dag Knut ej beskrevs i verksamhetsplanen.
Med tillägg för dessa beslöt mötet fastställa de båda dokumenten: Budget och verksamhetsplan
Val av föreningens ordförande

11

Till föreningens ordförande omvaldes Karl-Erik Rosén.
12

Val av antalet ledamöter i styrelsen inför kommande år

Beslöts öka antalet styrelseledamöter med en från 10 till 11 ordinarie
13

Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Halva styrelsen väljs

årligen
Följande invaldes i styrelsen: Linda Brattström, Andreas Gustafsson, Tobias Johansson,
Sofie Sköld och .Jennie Johansson. Samtliga för en mandattid på 2 år.
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14

Val av valberedning med sammankallande för ett år

Omval av Sofie Rappe och Håkan Källberg. Håkan blir sammankallande.
15

Val av revisor och revisorsuppleant

Till revisor i föreningen för 2 år valdes K.Anders Gustafsson. Marie Glanzén kvarstår som
revisor under 2013. Ett år. Till Revisorsuppleant valdes Marianne Svensson på ett år.
16

Fastställande av medlemsavgifter för 2013 och kommande år

För företag med 5 anställda eller färre och föreningar, kostar medlemsskapet 300:- per år.
För företag med mer än 5 anställda kostar medlemss kapet 600:- per år
17

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inlämnade motioner

Inget styrelseförslag eller någon motion fanns att behandla vid årsmötet.
18

Övriga frågor

a. Rottnedagen 7 sept har beskrivits delvis under pkt.10.Samhällsföreningen Framtid Rottne
står för huvudorganisationen. Föreningen gör programblad och har sitt första möte 8/4.(18/4) KAG)
Föreningen uppmanas bjuda in Kommunalrådet Schöldberg och Kultur&Fritidschefen . Det
kan ge poäng ! Håkan tipsade arrangörerna av Rottnedagen att ta industribesöken på
förmiddagen och ”centrala aktiviteter” på eftermiddagen och så planera därefter.
b. Framtid Rottne – Utvecklingsdokumentet för Rottne. Karl-Erik Rosén vill ha tankar och
idéer om hur Rottne kan utvecklas och hur vi effektivt dokumenterar dessa, när de uppstår .
För att sedan – använda idéerna praktiskt, när tillfälle yppas.
Ett exempel på hur resultatstarkt ett utvecklingsarbete kan bedrivas, är utvecklingen av
föreningens hemsida och den förbättring det gav. Mannen bakom heter Filip Urbanec och har
nu, sedan en tid tillbaka hittat sättet att arbeta med ”ständig förbättring”.
En del av en positiv samhällsutveckling är utvecklingen av bebyggelsen i ett område. Ulf
Franzén meddelade att detaljplanen för området mellan Brittatorpsvägen(Vinninge) och
ängsvägen är ute på samråd och att samrådsmöte för närboende, berörda genomförts
Framåtsyftande utveckling kombinerat med en positiv historiesyn. Det skulle man kanske få,
om vi med stort allvar övertog och fann ett bra sätt att behålla och driva Träffpunkten. Enligt
Håkan kan vi få det! Han själv, Rickard och Andreas tar fram lösningar på skötseln av lokalen.
Där kan man ha möten och arbetskvällar, när man planerar någon insats eller utvecklar något.
Positiv historiesyn får man ju nästan gratis genom den enorma dokumentation, som Sigge
Källberg själv fotograferat, framkallat, dokumenterat och organiserat. Svensk industrihistoria,
småindustrier(-trä) i ett litet stationssamhälle tillverkade kvalitetsprodukter, som man nu ser,
hade en design och användbarhet som känns oöverträffad än idag.
Håkan Källberg och K.Anders Gustafsson m.fl. tror att vi behöver den ändamålsenliga lokalen.
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Beslöts att, på Håkan Källbergs förslag, uppdra till Samhällsföreningens styrelse att fatta ett
principbeslut att behålla Träffpunkten och ordna offentlighet och riktig förvaring av Sigges
historiska fotografier och dokumentation om hur Sverige en gång för mellan 100 och 50 år
sedan var en industriell stormakt med kultur och ansvar.
e. En starkt bidragande orsak till att vi är igång igen med en drivande Samhällsförening är vår
ekonom, Agneta Eriksson, som redde upp våra affärer både på utgifts- och inkomstsidan ( dvs.
kännedom om anslag, bidrag, fonder osv, ) där vi var berättigade till en hel del pengar. Nu är
den delen fixad ! Vi kan se folk i ögonen igen och är inte skyldig någon någonting efter
förfallodagarna.
Agneta föreslog att samhällsföreningen skall medverka till att de ängar, som finns från
Kvarnhagen ned till Elljusspåret bevaras och sköts med tanke på den rika förekomsten av bl.a.
orkidéer samt att en Skötselplan för området bör tas fram !
Agneta liksom övriga avgående styrelseledamöter, Kjell Eriksson, René Jaramillo, Mauriz Dahl
avtackadesmed en gåva från Samhällsföreningen till Lions Rottne hjälpverksamhet.
c. Årsmötet var positivt till inrättandet av företagar- och föreningsråd för att fånga upp och
diskutera och, vid behov, åtgärda frågor gemensamma för respektive gruppering. Dock
framfördes från erfaret håll att vi inte bör införa ett byrårkratiskt rådsystem.
d. Ansvaret för kommande aktiviteter. Valborgsfirandet sköter Hembygdsföreningen. Sedan
har vi Nationaldagen 6/6 , som faller under vårt ansvar.( Hans Engdahl har vidtalats att
medverka med tal)
Med detta återgick ordförandeklubban till Karl-Erik, som tackade för mötesledningen.
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