
Årsmöte för verksamhetsåret 2015
Stensjönortens Samhällsförening.

Tisdagen den 8/3 kl 19,00 plats Missionskyrkan

Ett 20 tal medlemmar anslöt till samhällsföreningens årsmöte för verksamhetsåret 2015. Platsen var
Missionskyrkans lokaler. 
Inbjuden gäst för att berätta om sin verksamhet var te importör Kaj Barkö som berättade om te 
odling och om de te resor som han anordnar. Kaj visade också en intressant film från de odlingar 
där han köper sitt te. Vi fick även till fikat provsmaka hans utsökta te.

 Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Per Eriksson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande av mötets behöriga utlysande
Mötets utlysande godkännes ej, fru Jonsson vill ha mer affischering på byn mm och styrelsen tar till
sig detta och kommer att agera annorlunda inför nästa årsmöte.

§ 3 Godkännande av dagordningen
Per läser upp föreslagen dagordning och den godkännes.

§ 4 Val av ordförande för mötet
Per Eriksson väljs som ordförande för mötet.

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

§ 6 Val av två justeringsmän
Alf Barkö och Sven Nyström väljs till justeringsmän av protokoll.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2015.
Ordförande Per läser upp verksamhetsberättelsen för året 2015.

§ 8 Kassaberättelse för 2015
Kassör Alf Barkö läser upp kassaberättelsen för 2015 och där kan vi konstatera ett plusresultat på 
14302,83 för året 2015 samt att behållningen utgör 76792,48 vid årets slut.

§ 9 Revisionsberättelse för 2015.
Revisor Lars Donald Axelsson läser upp revisionsberättelse för året 2015.

§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2015.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet.



§ 11 Val av styrelse  för 2016

        Val av ordförande 1 år : Christian Tenggren
        Val av ord ledamot 3år : Henrik Hulterskog
        Val av ord ledamot 3 år : Eva Petri
        Val av styrelsesuppleant 1år: Henrik Almström
        Val av styrelsesuppleant 1år: Annica Hesselgren
        Val av styrelsesuppleant 1år: Annica Lundgren
        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.

Styrelsen 2016 består av följande personer:
Christian Tenggren  ordförande.
Jonas Ekdahl ord ledamot.
Sven Nyström ord ledamot.
Eva Petri ord ledamot.
Alf Barkö ord ledamot.
Henrik Hulterskog ord ledamot.

Henrik Almström styrelse suppleant.
Annica Hesselgren styrelse suppleant.
Annica Lundgren styrelse suppleant.

§ 12 Verksamhetsplan för 2016.
Per läser upp föreslagen verksamhetsplan för 2016. Gunnar Engmalm vill addera ytterligare en 
punkt. Trafiksäkerhet med anledning av den höga trafikbelastning som vi har på vår väg genom 
samhället , väg 128 där Gunnar med flera upplever att hastighetsbegränsningen ej efterlevs.
Denna punkt antogs.
Lars Lennartsson informerade också om att SIF ej under kommande år kan hjälpa oss med 
gräsklippningen på badplatsen, detta pga ändrade anställningsförhållanden inom SIF.

§ 13 Fastställande av årsavgiften för 2016.
100:-/ vuxen , 50:-/ barn eller max 200:-/ familj.

§ 14 Övriga frågor.
Fru Jonsson vill ha en flytt av julgran till en mera centralplats, styrelsen har ställt frågan till Nässjö 
Kommun inför julen 2015 men fick avslag pga kostnader. Styrelsen ställer frågan igen och försöker 
att få till en flytt inför nästkommande jul dvs julen 2016.
Gunnar Engmalm undrar hur arbetet med hemsidan går. 
Ulrika Eisner svarar för sin fars vägnar Ingemar då det är han som är satt som  ansvarig på detta. 
Ingemar behöver mer information att lägga ut på hemsidan samt att den behöver vara mera levande.
Styrelsen  får i uppdrag att titta på en lösning för att få en levande hemsida.

§ 15 Mötets avslutande.
Mötet avslutas med att blommor delas ut till de avgående i styrelse och valberedning.
Per lämnar efter trogen tjänst över ordförandeklubban till vår nya ordf Christian Tenggren som 
presenterade sig själv för mötets deltagare.



Ordf Per Eriksson                                                         sekreterare Henrik Hulterskog

protokolljusterare Alf Barkö

protokolljusterare Sven Nyström


