Protokoll fört vid Åsljunga Intresseförening Årsmöte 2011-03-03
Närvarande: Sven-Erik Alfredsson, Karl Svensson, Peter Hagerman, Hans Sjödahl, Jan-Erik
Reutrer, Bo och Karin Ekelund, Maria Rooth, Peter Larsson, Göran Andersson och Ulf
Hansson plus ett antal åhörare som kommit främst för att se och höra Christer Olsson från
Skånes Värsjö läsa några av sina skrönor från förr.
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Ordf. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen upplästes och godkändes, mötets utlysning
godkändes.
Till ordf. för mötet valdes Ulf Hansson
Till sekreterare valdes Ulf Hansson
Till att justera protokollet valdes Karin Ekelund och Maria
Rooth
Föregående mötes protokoll upplästes och lades till
handlingarna.
Årsberättelsen upplästes och godkändes.
Kassaberättelsen upplästes och godkändes.
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
Till protokollet ska läggas att hela styrelsen är väldigt
tacksam för den otroliga uppslutning Åsljungaborna visar
genom att betala medlemsavgift till föreningen, över 16.000:har kommit in under 2010 i medlemsavgifter.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2010.
Mona Green, Christina Nilsson och Ulf Hansson omvaldes
för 2 år. Ulf Hansson valdes till ordf. och Christina Nilsson
till kassör. Ulf och Christina valdes också till firmatecknare.
Till revisorer omvaldes Karl Svensson nyvaldes Göran
Andersson. Och till revisorsuppleant valdes Peter Hagerman
Medlemsavgift för 2012 beslutades oförändrad 50:- per
medlem alt. 100:- per familj.
Skötseln av badplatsen ska även i sommar skötas genom ett
rullande schema där alla som deltog 2010 åtar sig en eller ett
par veckor var. Även Peter Hagerman erbjöd sig en vecka.
UH undersöker vilka dagar det blir soptömning i sommar och
skickar ut jourlista till alla berörda i god tid innan
badsäsongen.
Inga inkomna motioner fanns att behandla.

§16

Vårens aktiviteter: Vårstädning på badplatsen den 16/4 kl.
09.00, då även ev. reparationsbehov av omklädningsrummen
i huset ska ses över.
Övriga frågor:
-Sand till stranden vid behov,
-Även i år ska flygblad delas ut till alla i Åsljunga, för att
informera byborna om badplatsen.
-Peter Larsson och Peter Hagerman har framfört intresse för
att starta upp Åshöjdenloppet igen i samarbete mad Tockarps
IK. Mötet gav dom i uppdrag att se över möjligheten och att
dom återkommer med mer info snarast.
-Peter L informerade också om att det med största
sannolikhet blir 10-mila orientering i trakterna kring
Åsljunga år 2017. Ansökan är inskickad och enl. Peters
bedömning är det stor chans att just Åsljunga blir centralort
för detta arrangemang.
-Ulf Hansson informerade om att 4 studerande vis Halmstad
högskola erbjudit sig att skapa en hemsida för
Intresseföreningen som ett skolarbete på sin IT-utbildning.
Detta kommer att kosta en del pengar, UH bedömer ca.
2.000-3.000:- första året. Mötet gav sitt samtycke till detta
varför arbetet startas upp snarast. UH återkommer med mer
info under våren för att under försommaren förhoppningsvis
ha en hemsida klar att läggas ut på internet.
-Behov av ev. vidare åtgärder vid badplatsen diskuteras vid
vårstädningen den 16/4.
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Mötet avslutades och ordf. tackade för visat intresse.

Vid protokollet Ulf Hansson
----------------------------------Justeras:
---------------------------Karin Ekelund

-----------------------------------Maria Rooth

