
ÖRGRYTEFÖRENINGEN 
 
§ 1    Ordförande Inga Hahn förklarade vårmötet 08-04-22 öppnat. 
 
§ 2    Vårmötet godkände kallelsen. 
 
§ 3    Föreslagen dagordning godkändes. 
 
§ 4    Inga Hahn valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 5    Monica Påhlsson valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 6    Till justerare valdes Stig Gunneling och Kerstin Ekman. 
 
§ 7    Sekreteraren läste upp protokoll från höstmötet 2007. Det godkändes och lades till  
         handlingarna. 
 
§ 8    Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen 2007. Den lades till handlingarna. 
 
§ 9    Kassören Anna-Karin Lundberg föredrog ekonomisk redovisning 2007, som bygger på 
         569 betalande medlemmar. Utgående behållning per 07-12-31 uppgår till 99 978 kr.  
         Redovisningen godkändes. 
 
§ 10  Revisor Gunnar Dyhre läste upp revisionsberättelsen 2007. Mötet uttalade på hans  
         förslag ett varmt tack till styrelsen för engagerat och oegennyttigt arbete. 
 
§ 11  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning. 
 
§ 12  Valberedningens Marianne Strålman föreslog Marika Nordström och Paul van der Vliet 
         till nya ledamöter i styrelsen efter Jan Cedmark och Christina Olanders-Norlén, som 
         avgick vid vårmötet. Mötet valde de föreslagna 
 
§ 13  Marianne Strålman, Birgitta Hellekant och Jan Boethius valdes till valberedning med 
         Marianne Strålman som sammankallande. 
 
§ 14  Vårmötet beslutade att § 14 i stadgarna skall lyda: ”Föreningen är politiskt och 
          religiöst obunden.” Beslutet fattat på höst- och vårmöte. 
 
§ 15  Årsavgiften 2009 beslöts vara oförändrad 50 kr. 
 
§ 16  Rapporter från styrelsen. 
        Två nya skyltar är uppsatta. Vid Funkishusen på Skårsgatan 64 och vid Jättegrytorna i 
         Jakobsdal utmed motorvägen. 
         Park&Naturnämnden har fått skrivelse där föreningen efterlyser medel till kontinuerlig   
         skötsel av våra grönområden. 
         Planerna för ombyggnad av St Sigfrids Plan prioriteras inte av Trafikkontoret. 
         Ny kontaktperson på Park&Natur är Johan Blomqvist. 
 
§ 17  Inga motioner från medlemmar förelåg. En deltagare föreslog att styrelsen undersöker 
         rykten om att Shellstationen vid St Sigfrids Plan skall bli automatstation 2009. 



 
§ 18  Christina Olanders-Norlén avtackades för engagerat styrelsearbete. Till Lisbeth och Jan 
        Boethius framfördes varma tack för att de ställer upp vid våra möten, planerar, handlar  
        och gör våra tallrikar goda och vackra. 
 
§ 19  Ordföranden avslutade mötet. 
  
 
Vid protokollet                                            Justeras 
 
 
 
Monica Påhlsson                                        Inga Hahn 
 
 
 
Stig Gunneling                                          Kerstin Ekman 
  


