Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Tid:

Lördagen den 29 oktober 2016

Plats:

Nya kommunhuset, Kalmarvägen 4, Torsås (foajén)

Närvarande:

Pia Prestel, t.f. ordförande Kustmiljögruppen
Lena Peribert, Kustmiljögruppen
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare Kustmiljögruppen
Röstberättigade deltagare från medlemsföreningarna
Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening
Leif Lindberg, Bergkvara hembygdsgille
Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo
Kandidater till styrelsen inför verksamhetsåret 2017
Gunilla, Berglund Hagström, ersättare
Jarl Sturesson, ledamot
Kifle Yessab, ersättare
Övriga deltagare
Assar Johansson
Bo Johnér
Pernilla Landin, Vattenrådet

§ F1616.

Fastställande av verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019
Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid
årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som
skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en
verksamhetsplan.

I detta ärende hänvisas till styrelsens sammanträde 2016-10-10, § 16163 med
förslag till beslut av föreningsstämman.
Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16129 beslutades följande.


Att kassören och t.f. ordförande får i uppdrag att formulera en
verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019.



Att den föreslagna verksamhetsplanen för 2017 med plan 2018-2019 skall
presenteras för styrelsens ledamöter vid styrelsemötet i oktober.



Att verksamhetsplan 2017 med plan 2018-2019 skall finnas med på
dagordningen till föreningsstämman i oktober enligt § 12 punkt13 i
stadgarna.

Vid dagens överläggning med styrelsen 2016-10-10, § 16163 framkommer
följande.
Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet som berör aktuellt ärende.
2016-06-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen
med rubriken ”Plan och budget” jämte två bifogade filer…
# Förslag till verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019. (PDF)
2016-09-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen
med rubriken ”Plan och budget” jämte två bifogade filer…
# Verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019, styrelsens slutliga förslag
till föreningsstämman 2016-10-29. (PDF)

Presidiet föreslår styrelsen att besluta


Att godkänna av kassören upprättat förslag till Verksamhetsplan för 2017
med plan 2018-2019, som återfinns som inkommen handling i diariet per
den 23 september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken
ovan, men bifogas även kallelsen till såväl styrelsens sammanträde den 10
oktober 2016, såväl som till föreningsstämman lördagen den 29 oktober
2016, som PDF-fil.

Styrelsen beslutar


I enlighet med presidiets förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta


Att godkänna av styrelsen upprättat förslag till Verksamhetsplan för 2017
med plan 2018-2019, som återfinns som inkommen handling i diariet per
den 23 september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken
ovan, men bifogas även kallelsen till föreningsstämman lördagen den 29
oktober 2016, som PDF-fil och skall ses som ett styrdokument för styrelsen
intill Vårträffen i april 2017.

Föreningsstämman beslutar


I enlighet med styrelsens förslag.

