
Årsmöte för verksamhetsåret 2016
Stensjönortens Samhällsförening.

Tisdagen den 28/2 kl 19,00 plats Missionskyrkan

Tisdagen den 28/2 så genomförde Stensjöns Samhällsförening årsmöte för verksamhetsåret 2016.
Platsen var som föregående år Missionskyrkan i Stensjön.
Ca 25 talet medlemmar anslöt för att medverka på årsmötesförhandlingarna och för att lyssna på 
kvällens gäst, Björn Odengren.
Björn är aktuell med sin nysläppta bok Grus Gräs och han blev för kvällen intervjuad ang denna 
bok av Inger Abram Ohlsson.

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Christian Tenggren hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande av mötets behöriga utlysande
Annons i SMT, affischer på anslagstavlor och information på föreningens facebooksida och 
hemsida. Mötet gödkänner detta.

§ 3 Godkännande av dagordningen
Christian läser upp föreslagen dagordning och denna godkännes.

§ 4 Val av ordförande för mötet
Christian Tenggren väljs som ordförande för mötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet
Henrik Hulterskog väljs som sekreterare för mötet.

§ 6 Val av två justeringsmän
Samuel Josefsson och Kjell Wikstrand väljs  som justeringsmän av protokoll.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2016
Christian läser upp verksamhetsberättelsen för 2016 och redogör för de aktiveter som 
föreningen har genomfört under 2016.

§ 8 Kassaberättelse för 2016
Jonas Ekdahl redogjorde för kassaberättelsen för året 2016. Vi redovisar ett plusresultat på 3000:- 
och i kassan så finns det 80 413:-

§ 9 Revisionsberättelse för 2016
Jonas Ekdahl läser upp revisionsberättelsen för 2106.

§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2016
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av mötet.



§ 11 Val av styrelse  för 2017

        Val av ordförande 1 år : Christian Tenggren
        Val av ord ledamot 3år : Sven Nyström
        Val av ord ledamot 3 år : Jonas Ekdahl
        Val av styrelsesuppleant 1år : Annica Hesselgren
        Val av styrelsesuppleant 1år : Annica Lundgren
        Val av styrelsesuppleant 1år: Henrik Almström 
        Val av 2 st revisorer 1år : Lars Donald Axelsson och Gunnar Engmalm
        Val av 1 st revisors suppleant 1år : Fredrik Didrik
        Val av valberedning 2st 1år : Per Eriksson och Ulrika Eisner.

§ 12 Verksamhetsplan för 2017
Henrik Hulterskog berättar om vad Gemenskapsgruppen har för planer under 2017
Jonas Ekdahl redogör för vad gruppen kommunikation har planerat inför 2017.
Tex så ligger det ett förslag på att ha en kalender på hemsidan där vi och övriga föreningar
kan lägga in kommande aktivteter i samhället.
Christian Tenggren redogör för gruppen samhällsutveckling med dess undergrupper , 
Halvamiljonen och Trafiksäkerhetsgruppen har att jobba med under 2017.
Christian berättar också om den övriga skötsel som föreningen har i uppgift att ta hand om.

§ 13 Fastställande av årsavgiften för 2017
Familj 220:-
Vuxen 110:-
Barn 50:-

§ 14 Övriga frågor
Halvamiljonen
Kort information från gruppen. Planerad träff med Nässjö kommun, Storträff för hela samhället 
är i planeringsstadiet. Förslag mottages tacksamt.
Trafiksäkerhetsgruppen
Gunnar Engmalm redogjorde för Trafiksäkerhetsgruppens arbete.
Gruppen har haft ett antal möten och de har tagit fram en plan att arbete efter.
Gruppen för samatal med Trafikverket och Nässjö Kommun.
De jobbar vidare på samma spår och årsmötet tyckte att detta var bra förslag.
Julgranen
Eva Jonsson frågade om förlsaget ang alternativ placering av Julgranen. Ordförande svarade att 
samhällsföreningen försöker att hitta en lösning inför kommande julfirande.
Eva Larsen ställde en fråga ang järnvägen och kommunikation.
Eva Jonsson tog upp frågan om styrelsen finns representerad på föreningens hemsida och svaret på 
denna fråga är att de finns med både med namn och bild om man önskar se hur de ser ut.
Kjell Wikstrand tog upp ämnet ang fiberdragning på vägen mot Skärsboda.
Samuel Josefsson hade lite information om detta.

§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Ortdförande Christian Tenggren                                          Sekreterare Henrik Hulterskog

Protokolljusterare Kjell Wikstrand och Samuel Josefsson


