Årsmöte I ntresseföreni ngen Höja

Bya

lag 2OL4-A3-25

Tid:20.00
Plats: Församlingshemmet i Höja

15
25
35
45

Mötet öppnas
Fastställande av röstlängd
Fråga om stadgeenliga utlysande

Val av mötesordförande och sekreterare
Ordförande: Niclas Höglund
Sekreterare: Marlene Persson
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Val av justeringsman
Jonas Brorsson och Maria Liljekvist

65
79

Godkännande av dagordningen
Styrelsens förvaltningsberättelse
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Intresseföreningen har under året 2013 haft ansvar för
Valborgsfirande på Håkans äng.Tal hölls av Anders Möller och sång
framfördes av Höja Byakör.
Föreningen har varit engagerade tillsammans med lekplatsföreningen
i midsommarfirande på lekplatsen.
Föreningen har arrangerat tomtetåget, med vandring genom byn
samt julfest i Höja Bygdegård. Jonas Brorsson läste saga, dans kring
granen efter Bittans dragspel och godispåse till barnen. Till årets
tomte utsågs Love Starneft.
Under året har föreningen haft 34 medlemmar.

Revisionsberättelse
Marie Liljekvist redovisade att bokföringen för 2013 har visat god
ordning och styrelsen får därför forsatt ansvarsfrihet under kommande
period. Tillgångar uppgår vid årsslutet till 5.162,57 kr.
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Styrelsen får ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgift
Beslutas att medlemsavgift uppgår till 180kr för familj samt 100kr för
enskild medlem.
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Fastställande av verksamhetsplan och budget
Verksamheten 2014 föreslås koncentrerad till Valborgsfirande och
tomtetåg. Utöver detta skall föreningen arrangera någon aktivitet under
vår, sommar el höst, samt i övrigt verka i de frågor som är i Höjas bästa.
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Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner,
En motion har inkommit med förslag om en kickpark.
En motion har inkommit om att byalaget skall kontakt Bjäre Kraft för en
informationskväll ang.fiberutbyggnad i byn.
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Val av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter
Ordförande: Niclas Höglund 1år
Sekreterare: Helene Andersson 2år
Kassör: Marlene Persson 1år
Ordinarie styrelsemedlem: Camilla Spångäng omval 2år
Sulay omval 1år
Christian Starnert 2år
Fyllnadsval: Henrik Nilsson 1år
Anneli Borgström 1år

14S

Val av revisor och suppleant
Maria Liljekvist
Jonas Brorsson

1s5

Val av valberedning
Ingrid Pommer Brorsson
Jens Anderholm
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övrigt

17s

Mötet avslutas
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