ÖRGRYTEFÖRENINGEN
Före mötet överlämnade Stefan Kronvall en ordförandeklubba som gåva till föreningen till
ordförande Inga Hahn.
§ 1 Ordförande Inga Hahn förklarade höstmötet 07-11-06 öppnat.
§ 2 Höstmötet godkände kallelsen.
§ 3 Föreslagen dagordning godkändes.
§ 4 Inga Hahn valdes till ordförande för mötet.
§ 5 Monica Påhlsson valdes till sekreterare.
§6

Till justerare valdes Harald Strander och Hans Lindberg.

§ 7 Vårmötesprotokollet lästes upp av sekreteraren, godkändes och lades till handlingarna.
§ 8 Vårmötets motion ledde till att sandlåda och leksaker vid Kronhjortgatans lekpark rustats
upp. Övergångsstället Danska Vägen – Orangerigatan har fått ränder på cykelbanan.
§ 9 Höstmötet godkände föreslagen ny lydelse av § 14 i föreningens stadgar: ”Föreningen är
politiskt och religiöst obunden.” § 14 skall även godkännas av vårmötet.
§ 10 Valberedningens sammankallande Robert Hörnqvist föreslog Jonas Jesperson och Heidi
Krohn som nya suppleanter. Höstmötet valde de föreslagna. Jonas Jesperson
presenterade sig.
Styrelsen har då följande utseende: Inga Hahn, ordf, Anna-Karin Lundberg, kassör,
Monica Påhlsson, sekr, Noelle Hörnqvist, Christina Olanders-Norlén, Jan Cedmark och
ovanstående två suppleanter.
§ 11 Till revisorer återvaldes P-Å Wetterqvist och Gunnar Dyhre med Britt Rolfsson som
suppleant.
§ 12 Styrelsens rapporter
Jan Boethius rapporterade att
- belysningsstolpar är målade och delvis upprättade
- Park&Naturs pengar för underhåll tryter. Föreningen kan påverka genom skrivelse
- träd vid Örgryte gamla kyrka och vid Danska vägen är på gång
- oxlarna på Skårsgatan skall ersättas med magnolior i början av december
- sly skall bort från ekorrdungen
- tre av våra egna skyltar är utbytta efter skadegörelse
- två nya skyltar är på gång.
§ 13 Motioner hade ej inkommit.
§ 14 Två ledamöter avtackades av ordföranden:
- Jan Boethius för mycket engagerat styrelsearbete där Lisbeth Boethius förtjänstfullt

-

medverkat – ”krögarparet från Toftaholms herrgård” har förgyllt våra möten
Lars Stiernström för engagerat styrelsearbete med bl a kulturpromenaden.

§ 15 Ordföranden avslutade mötet.
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