Protokoll fört vid Åsljunga Intresseförening Årsmöte 2012-02-27
Närvarande: Karl Svensson, Jan-Erik Reuter, Bo och Karin Ekelund, Maria Rooth, Peter
Larsson, Anders och Mona Green, Carl-Erik Green, Minna Olsen, Christina Nilsson, Gisela
Hector och Ulf Hansson plus ett antal åhörare som kommit främst för att se och höra KjellArne Johlin berätta om Örkelljunga Civilförsvarsföreningens verksamhet samt en
demonstration av HLR med hjälp av hjärtstartare.
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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 Peter Larsson och Gisela
Hector.
Föregående mötes protokoll upplästes och lades till
handlingarna.
Årsberättelsen upplästes och godkändes.
Kassaberättelsen upplästes och godkändes.
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
Till protokollet ska även i år läggas att hela styrelsen är
väldigt tacksam för den otroliga uppslutning Åsljungaborna
visar genom att betala medlemsavgift till föreningen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2011.
Jan-Erik Reuter, Peter Larsson och Paul Pintscher omvaldes
för 2 år. Ulf Hansson och Christina Nilsson valdes till
firmatecknare, var och en för sig.
Till revisorer valdes Karin Ekelund och Peter Hagerman.
Och till revisorsuppleant valdes Minna Olsen.
Medlemsavgift för 2013 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 2011 åtar sig en eller ett
par veckor var. 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.
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Vårens aktiviteter: Vårstädning på badplatsen den 11/4 kl.
18.00, då även ev. reparationsbehov av bl.a
omklädningsrummen i huset ska ses över.
Övriga frågor, där det beslutades följande:
-Även i år ska flygblad delas ut till alla i Åsljunga, för att
informera byborna om badplatsen.
-Ib meddelar via Gisela Hector att han har några dörrar som
han tror kan passa till omklädningsrummen vid badplatsen.
UH kontaktar honom
-Peter L informerade också om att Örkelljunga gått miste om
arrangemanget för 10-mila orientering i trakterna kring
Åsljunga år 2017. Dock kommer en ny ansökan för 2019 att
skickas in
-Vägarna/cykelstigarna som går ner mot sjön i byn börjar bli
väldigt slitna. UH kontaktar kommunen för att om möjligt få
detta åtgärdat.
-I samband med byastämman i höstas diskuterades ett
förslaget att Åsljunga Intresseförening kan tänka sig ta hand
om den uttjänta skateboard rampen i Örkelljunga för att
placera den i Åsljunga (ev. vid Jonnys Livs). På mötet blev vi
mer eller mindre lovade att detta var OK. Då vi senare läser
kommunens protokoll från stämman är formuleringen inte så
glasklar. Detta föranleder oss att kontakta kommunen för att
om möjligt utse minst en justeringsman från
Intresseföreningen för kommande stämmor. UH kontaktar
kommunen i ärendet.
-Styrelsen undersöker möjligheten at placera en trampolin
under hopptornet.
-Styrelsen ska påbörja arbetet med att renovera hopptornet
under våren. Svetsarbete och liknande läggs ut på lämpligt
företag (ev. Krohns Svetsningsverkstad). Målning och andra
mindre arbeten utförs av föreningens medlemmar.
-För att en gång om året vara säkra på att sjöbotten under
hopptornet är fri från farliga föremål undersöker UH olika
alternativ. 1. Andres Kristensson med ekolod på båt. 2. Kim
Sanden tillfrågas om möjligheten att via sitt yrke som dykare
kunna utföra arbetet. Även Ö-a kommun tillfrågas om möjlig
hjälp i detta ärende.

-UH ansvarar för införskaffande av 1st ”Frälsarkrans” att
hänga vid badplatsen.
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Mötet avslutades och ordf. tackade för visat intresse.

Vid protokollet Ulf Hansson
----------------------------------Justeras:
---------------------------Peter Larsson

-----------------------------------Gisela Hector

