
 
 
 

 

PROTOKOLL  
ÅRSMÖTE FÖR ROTTNE SAMHÄLLSFÖRENING 15:E MAR S 2018 

 
 

§1. Mötet öppnas. 
Mötet öppnades av ordföranden, Mari Hanaholm, som hälsade mötesdeltagarna välkomna. 

§2. Fastställande av röstlängd för årsmötet.  
Röstlängd upprättas om och när en omröstning begärs. 

§3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
Mötet har annonserats i Smålandsposten, anslagits på föreningens hemsida samt affischerats på ett 
antal platser i byn och ansågs därmed behörigen utlyst. 

§4. Fastställande av föredragningslista.  
Ing föredragande utöver föreningens berättelser. 

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
Till ordförande valdes Christian Funk. 
Till sekreterare valdes Henrik Borg. 

§6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.  
Tobias Johansson och Michael Johansson valdes till rubricerade uppgifter. 

§7. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelse presenterades av Mari Hanaholm. Balans- och resultaträkning presenterades 
av Rickard Alexandersson. Dokumenten visade att styrelsen utfört sitt uppdrag till fullo samt på en 
god ekonomisk förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret. Båda redogörelserna 
godkändes av mötet. 

§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 
Revisorsberättelse presenterades av revisor Mari-Louise Gustavsson. Räkenskaperna är förda med god 
ordning och väl verifierade. Årsredovisningen är lagenligt upprättad och stämmer med föreningens 
stadgar. Ekonomin är stabil och medger möjligheter till utveckling av verksamheten. Revisorerna 
tillstyrkte att årsmötet fastställer resultatrapporten och balansräkningen och beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser. 
 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret. 
Verksamhetsplan presenterades av Henrik Borg och budgeten av Rickard Alexandersson. 
Mötet godkänner båda redogörelserna. 

§11. Val av föreningens ordförande på 1 år.  
Valberedningen har inte lyckats hitta någon kandidat och föreslår därför att samhällsföreningen 
upphör, på grund av ett sjunkande intresse. 
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Mari Hanaholm erbjuder sig att ta ordföranderollen ytterligare ett år.  
Mötet väljer Mari Hanaholm till ordförande. 

§12. Val av antal ledamöter i styrelsen inför kommande år.  
Valberedningen föreslår att 7 ledamöter ska finnas i styrelsen. Mötet beslutar detta. 

§13. Val av ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år.  
Mötet beslutar omval av Mari Hanaholm, samt nyval av Frida Andersson som representant för Rottne 
IF och Anna Hansson. Samtliga på en mandattid om två år. 
Övriga ledamöter Rickard Alexandersson, Alexander Frantz, Andreas Gustafsson och Henrik Borg sitter 
kvar på ytterligare ett års mandat. 

§14. Val av valberedning, två ledamöter varav en sammankallande, för en tid av ett år. 
Roger Olsson (sammankallande) och Sara Löfqvist valdes till valberedningen. 

§15. Val av revisorer. En ordinarie med mandattid två år väljs varje år, revisorssuppleant väljs för ett år.  
Till revisor valdes Gustav Rappe, omval på två år. Mari-Louise kvarstår på ytterligare ett år. 
Cecilia Ramde, nyval som revisorssuppleant på ett år. 

§16. Fastställande av medlemsavgifter inför kommande år.  
Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för 2018. 

§17. Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner.  
Inga motioner inkomna. 

§18. Övriga frågor: 
a. Rottnedagen 2018: 

Planerad till sista helgen i augusti, 25/8. 
Fråga kring placeringen vid sjön. Diskussioner om vi ska placera detta i centrum igen för 
bättre tillgänglighet. Samarrangemang plockar deltagare från varandra, vilket gör att det 
blir för glest med besökare på olika platser i byn. Med Triathlon-tävlingen i åtanke är  
berget valt för större samlat deltagande.  
Förslag att be politikerna ha ett evenemang även vid torget utanför Sörgården i anknytning 
med arrangemanget vid berget. Förslag om inbjudan inför planering av Rottnedagen. 
Mötet önskar att samhällsföreningen undersöker möjligheter att skapa aktiviteter även i 
centrum i samband med Rottnedagen. 

b. Träffpunkten SPF:  
Styrelsen vill säga upp hyresavtalet med anledning av att folktandvården är planerad att 
flyttas till lokalen, vilket i praktiken kommer att genomföras utan att Samhällsföreningen 
har möjlighet att påverka. Fritidsgården är planerad att bedrivas i lokaler som redan hyrs av 
kommunen, men exakt placering är inte beslutad i dagsläget. Arkivet har möjlighet att i 
närtid flyttas till lämplig lokal i Sörgården som har använts som arkiv av landstinget tidigare. 
SPF uttryckte invändningar då de uppfattat lokalen som väldigt ändamålsenlig. Andra 
alternativ lyftes för de föreningar som kommer att stå utan lokal, bland annat Rottnegården. 
SPF framförde önskemål om att bli informerade om sista hyresdatum för Träffpunkten. 

c. Nationaldagen: 
Enligt verksamhetsplan har styrelsen för avsikt att bedriva firandet av nationaldagen enligt 
samma modell som tidigare år. Samhällsföreningen efterfrågar förslag på talare, och även 
andra eventuella kringaktiviteter. 

d. Julgransplundringen: 
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Samma gäller för julgransplundringen, och intresset har ökat gradvis över åren vilket gör att 
Samhällsföreningen ser det som en aktivitet att fortsätta bedriva. 

e. Övriga frågor: 
Julskyltningen: Frågan lyftes angående vem som arrangerar. Uppfattningen var att den här 
aktiviteten är i behov av tydligare styrning och sammanhållning. Andra helgen i december 
gäller mycket på grund av att Lions vid detta datum bjuder in föreningar/hantverkare för att 
visa sin verksamhet eller sälja sina alster i Rottnegården, samt ordnar lotterier med mera. 
Övriga företag och föreningar lämnas idag helt åt eget initiativ. Förslag att företagarna och 
föreningarna tar kontakt med Lions för att om möjligt få till ett bättre samarrangemang. 
Mötets önskemål är att samhällsföreningen initierar ett sådant möte för att främja ett 
inledande samarbete. 

Valborg: När det gäller valborgsfirandet har Lions erbjudit sig att arrangera för 2018. 

§19. Årsmötets avslutning: 

Årsmötet avslutades genom att Christian Funk tackade för förtroendet och visat intresse. 

  

Rottne 2018-03-15 

  
----------------------------------------- 

Henrik Borg, Mötessekreterare 

 

----------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- 

Christian Funk, Tobias Johansson Michael Johansson 

Mötesordförande 
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