
 

 

Protokoll vid Årsstämma Runstens Intresseförening 27 februari 2019 

§1.  Mötet öppnades av Susanne Forslund som hälsade alla välkomna! 

§2.  Röstlängdens tas fram om behovet uppstår.   

§3.  Till mötesordförande valdes Örjan Nilsson. 

§4.  Till mötessekreterare valdes Annika Svenneheim. 

§5.  Till justerare, tillika rösträknare, valdes Monika Holm och Torbjörn Persson. 

§6.  Mötet har utlysts på rätt sätt med inbjudan till samtliga medlemmar samt anslag på några 

allmänna anslagstavlor och på Runstens hemsida. 

§7.  Dagordningen godkändes. 

§8.  Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp av Susanne Forslund och godkändes. Bil.3 

§9.  Kassarapporten redovisades av Yvonne Rydberg och godkändes. Bil.4 

§10. Revisionsberättelsen föredrogs av Agneta Pantzar. Bil.4 

§11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§12. Årsstämmans val:                                                                                                                                   

a) Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Yvonne Rydberg omval, Peter Olsson 

nyval och Rikard Gerhardsson nyval.                                                                                                                  

b) Till ordinarie styrelseledamöter på ett år omvaldes Susanne Forslund och Annika 

Svenneheim.                                                                                                                                                    

c) Till ordförande på ett år omvaldes Susanne Forslund.                                                                             

d) Till styrelsesuppleanter på två år valdes Monica Holm och på ett år Hans Ingels och Gun-

Britt Nyborg.                                                                                                                                                   

e) Till revisorer på ett år valdes Agneta Pantzar och Ann-Christin Johansson och till 

revisorsuppleant på ett år valdes Christer Svensson.                                                                                     

f) Till valberedning på ett år valdes Ann-Christin Olsson sammankallande, Marianne 

Rosengren och Elisabeth Svensson. 

§13. Medlemsavgiften fastställdes till 50 kr. 

§14. Behandling av styrelsens förslag:                                                                                                          

a) Hantverkshusets framtid - årsstämman beslutar i enlighet med extrastämman att fastigheten 

Södra Runsten 7:21 kan säljas. Bil.1                                                                                                                    

b) Stadgeändringar - årsstämman beslutar i enlighet med extrastämman att de reviderade 

stadgarna kan antas. Bil.2 



§15. Övriga frågor:                                                                                                                                   

Gymnastikhallen -  Samtal kring gymnastikhallen med anledning av att den inte underhålls, 

många vill hyra men man vet inte hur, förskolan vill använda den men det senaste är att man 

inte får vara där, rykten om att den ska användas till förråd mm. Vid kontakter med 

kommunen är det ingen som vet vem som egentligen är ansvarig. Susanne Forslund har pratat 

med Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomichef, som inte heller verkar insatt i allt.                                   

Tydligt är att Runsten med omnejd vill att gymnastikhallen får den upprustning den behöver 

så att den kan användas av kommuninvånarna i området. En arbetsgrupp bildas med 

Intresseföreningens representanter Rikard Gerhardsson och Peter Olsson samt från 

föräldrargruppen Emma Jensen och Lisa Nurmi Mo.                                                                                                             

Förslag om att Intresseföreningen och andra föreningar i bygden medverkar i att "städa 

stränderna".  

Hemsidan - diskussion kring hur den kan förbättras. Styrelsen får i uppdrag att arbeta med det. 

Önskemål om att Årsstämmans protokoll läggs ut på hemsidan, vilket ska göras. 

§16. Mötet avslutas. 

 

 

 

Örjan Nilsson, ordförande   Annika Svenneheim, sekreterare 

 

 

Monika Holm, justerare   Torbjörn Persson, justerare 

 

 

 

 

      

    

 


