Årsmöte 2016-03-15 med ROTTNE SAMHÄLLSFÖRENING i Rottnegården, Rottne
I samband med årsmötet informerade Terese Friman, Växjö kommuns landsbygdssamordnare, om
vad som är på gång för Rottnes del; planeringen beträffande centrumförnyelse pågår och ett förslag
kommer att presenteras i samband med årets Rottnedag.
För upprustning av badplatsen bör Samhällsföreningen kontakta Fritidsförvaltningen.
Även tomter för villabyggande diskuterades och då fr. a. exploateringsekonomin även bankernas
motvilja att låna till nyproduktion togs upp.
Terese Friman informerade även om nya omgången av Leader Linné som tillsammans med berörd
kommun kan stötta projekt inom bl. a. fiskeutveckling och besöksnäring med fokus på
egenföretagande och unga på landsbygd (35 år eller yngre).

ROTTNE SAMHÄLLSFÖRENING
Protokoll fört vid årsmötet 2016-03-15 i Rottnegården, Rottne
§1 Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordföranden, Mari Hanaholm, som hälsade mötesdeltagarna välkomna.
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Åke Lindstrand.
Till sekreterare valdes Karl Erik Rosén
§3 Fastställande av röstlängd för årsmötet
Beslöts att röstlängd upprättas om och när en omröstning begärs.
§4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet har annonserats i Smålandsposten och anslagits på föreningens hemsida och ansågs
därmed behörigen utlyst.
§5 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godtogs som mötesunderlag.
§6 Val av 2 protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet
Sofie Sköld och Rickard Alexandersson valdes till rubricerade uppgifter.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning samt balans- och resultaträkning för
det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningen presenterades av Mari
Hanaholm. Dokumenten visade att styrelsen utfört sitt uppdrag till fullo samt på en god
ekonomisk förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
Dokumenten lades till handlingarna.
§8 Revisorernas berättelse
Räkenskaperna är förda med god ordning och väl verifierade. Årsredovisningen är lagenligt
upprättad och stämmer med föreningens stadgar. Ekonomin är välskött och stabil. Den
medger möjligheter till utveckling av verksamheten.
Revisorerna tillstyrkte att årsmötet fastställer resultatrapporten och balansräkningen och
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

