Protokoll fört vid föreningsstämma och årsmöte med Stallbacka Företagarförening 15 mars
2016
Nevs, Trollhättan
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Val av ordförande att leda förhandlingarna samt val av mötessekreterare.
Till Ordförande vid föreningsstämman valdes sittande Bill Alveros och till sekreterare Anders Forsberg
Upprättande av röstlängd.
En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes
som röstlängd.
Val av justerare tillika rösträknare.
Lars-Bertil Haraldsson valdes till justerare och tillika rösträknare
Föreningsstämman konstaderades vara sammankallad i behörig ordning.
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänndes utan ändring
Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning.
Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse bilaga , resultaträkning och balansräkning) föredrogs.
Föreningsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen. Bilaga 2.
Totalt har styrelsen haft 8 protokollförda möten under det gångna verksamhetsåret.
Revisorns berättelse
Revisorns berättelse föredrogs. Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen. Föreningsstämman beslutade att årets vinst och den sammanlagda vinsten skulle
balanseras i en ny räkning.
Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.
Styrelsens förslag till budget samt årsavgift
Föreningsstämman beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad.
Val av ordförande, kassör samt minst tre och högst fem ledamöter
För tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma beslutades att välja följande
styrelseledamöter Bill Alveros (Ordförande), Jimmie Cato (Kassör), Anders Forsberg, Thomas Karlström,
Tom Sörensen och Mikael Brunberg. Till Styrelsesuppleanter valdes Björn Larsson, Irena Katana och Ronny
Salte.
Val av revisor samt ersättare
Till Revisor valdes Lars-Bertil Haraldsson och till revisorssuppleant Irena Katana, båda för tiden fram till
slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Val av valberedning bestående av två ledamöter, varav en sammankallande
Till Valberedning valdes Thomas Karlström (sammankallande) och Lars Söder, båda för tiden fram till
slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Styrelsens eller medlemmars förslag
-Styrelsen har fått en förfrågan från Trollhättans Stad att utse en representant för Stallbacka
företagarförening att delta i Stadens Småföretagarråd. Intresse anmäles till Styrelsen.

-Christer Klint inkom med förslag om att förening skall jobba mer aktivt mot Staden för att få upp dess
fokus på Stallbacka omr.
-Bill redogjorde för de möten som har förts samt protokoll med Elisabeth Linderot (Gatukontoret)
gällande ”uppsnyggning” av Stallbacka området skall läggas ut på föreningens hemsida. Protokollet från
senaste mötet skall skickas ut till samtliga medlemmar
-Bo Larsson informerade att de för diskussion med Staden gällande trafik på Stallbacka omr, Bo framförde
som förslag att företagen skall informera föreningen för att vi med samlad kraft skall kunna påverka
beslutsfattare.
14. Mötets avslutning

Trollhättan den 15 Mars 2016

Bill Alveros, ordförande

Lars-Bertil Haraldsson, justerare

Anders Forsberg, sekreterare

