C/o Gnesta, är en partipolitiskt obunden ideell förening som företräder den geografiska platsen
Gnesta och jobbar för utveckling inom olika områden. Vi samarbetar med näringsliv, föreningar,
studieförbund och Gnesta kommun.
Protokoll för föreningen c/o Gnestas årsmöte
Datum 3 mars 2014
Tid kl 18-19
Plats Västra Storgatan 15 i Gnesta
Dagordning
§ 1 Mötet öppnade
§ 2 Dagordningen godkändes
§ 3 Val av mötesordförande – Sonny Löfgren valdes
§ 4 Val av mötessekreterare – Anna Sandklef valdes.
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare – Johan Dengg och Kim Jarl valdes.
§ 6 Fastställande av röstlängd, OK, se bilaga.
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande – årsmötet beslöt att godkänna utlysandet av årsmötet.
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse – verksamhetsberättelsen godkändes med en
redaktionell ändring; antal sammanträden och antal betalande medlemmar. Ekonomiska
berättelsen godkändes med redaktionell ändring kring vilken disponibel summa som finns på
kontot.
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning – Föreningens resultat på 20 220 kr
förs över till 2014 års räkenskaper.
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag – styrelsens förslag är att ändra i
stadgarna för att ge styrelsen mandat att vid behov under löpande verksamhetsår utöka eller göra
fyllnadsval till styrelsen med max 2 personer.
§ 12 Fastställande av årsavgift och serviceavgift – Årsavgiften fastställdes till fortsatt 100 kr.
Styrelsen fick fortsatt i uppdrag att komma med ett förslag på serviceavgift för företag som vill
vara medlemmar.
§ 13 Godkännande av verksamhetsplan för 2014-2015 – diskussion och fastställande av förslaget
att föreningen först och främst ska främja samverkan mellan olika organisationer i Gnesta. Vi ska
bidra med kunskap, utbildning, samordning och genom vårat breda nätverk sörja för att alla
aktiviteter genomförs utifrån ett mervärde för alla berörda.

Konkreta aktiviteter är under 2014-15: * Gnesta Gröna Marknad, * julmarknadsaktivitet, *
Gnestadagen tillsammans med redan aktiva föreningar, *deltagande i någon form på
GnestaExpo.
§ 14 Val av ordförande – blivande styrelse får i uppdrag att utse respektive ledamöters roller
§ 15 Val av kassör – pga beslutet i § 14 får styrelsen i uppdrag att utse kassör.
§ 16 Val av övriga ledamöter –omval av sittande styrelse: Maria Lavman Lysell, Staffan Sjögren
och Sonny Löfgren. Kvar i styrelsen sedan föregående år: Johan Rocklind, Ann-Sofie Lifvenhage,
Nils-Erik Selin, Anne Wallén, Johan Dengg, Kim Jarl, Mikael Sälg och Anna Sandklef.
§ 17 Val av revisor – omval av lekmannarevisor Lars von Stockenström och suppleant Kerstin
Landin.
§ 18 Val av valberedning – till valberedning omvaldes Lars von Stockenström, Anna Sandklef och
Cissi Stilander.
§ 19 Mötets avslutande
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