PROTOKOLL FRÅN ÖRGRYTEFÖRENINGENS VÅRMÖTE 2010-04-14

§1

Ordförande Noëlle Hörnquist öppnade vårmötet.

§2

Vårmötet godkände kallelsen.

§3

Föreslagen dagordning godkändes.

§4

Noëlle Hörnquist valdes till ordförande för mötet.

§5

Marika Nordström valdes till sekreterare för mötet.

§6

Till justerare valdes Margareta Åkerström och Anna-Greta Samuelsson.

§7

Vårmötet ansåg att protokollet från höstmötet 2009, som funnits utlagt på
hemsidan, därmed kunde anses genomgånget. Det godkändes och lades till
handlingarna.

§8

Verksamhetsberättelsen för 2009 var utdelad och ansågs av mötet som
föredragen. Den godkändes och lades till handlingarna.

§9

Magnus Josefsson, nyvald kassör, föredrog den ekonomiska rapporten för 2009.
Läget är gott men kassören påpekade att granbidraget minskat oväntat detta år
med nästan 4000 kr och kunde för första gången i föreningens historia inte täcka
granens kostnad. En diskussion följde om eventuell orsak till detta underskott.
Ett förslag från en medlem att öka granbidraget var att varje medlem i samband
med inbetalningen av årsavgiften skulle sätta in 25 kr till granen.

§ 10

Revisor Gunnar Dyhre föredrog revisionsberättelsen för 2009. Revisorerna hade
funnit räkenskaperna förda i utmordentligt god ordning utan några som
helst anmärkningar och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för 2009.
Revisorn ville ha antecknat till protokollet ett tack till styrelsen för det ideella,
oavlönade och förtjänstfulla arbete som styrelsen lagt ned för föreningens bästa.

§ 11

Vårmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

§ 12

Sammankallande i valberedningen, Birgitta Hellekant, föreslog mötet att Inga
Hahn skulle väljas efter tidigare ledamot Stefan Kronvall, som avsagt sig fortsatt
arbete i valberedningen. Mötet valde enligt förslaget.

§ 13

Styrelsens rapporter:
Sankt Sigfrids plan.
Ordföranden redogjorde för de svar hon fått i sina kontakter med ansvariga från
kommunen om den framtida planeringen av området. Inget uppdrag har givits
och inget särskilt arbete pågår i nuläget.

Närmiljö och grönområden.
Föreningen har avstått från några kontakter under vinterhalvåret.
Sankt Sigfrids plan och området Stora Torp.
Trafikkontoret har inte besvarat föreningens skrivelser om hur man tänker
att trafikplaneringen ska utformas inför utbyggnaden av det nya bostadsområdet.
Ordförande påpekade att föreningens mål är att denna planering ska vara klar
innan de nya Örgryteborna vid Stora Torp flyttar in.
Historisk kulturpromenad
Ordförande redogjorde för att hitintills finns 13 skyltar uppsatta. Nu kommer
ytterligare två stycken skyltar med berättelser att sättas upp. Den ena om
Underås/Överås placeras framför Ica Focus efter tillåtelse från Park och Natur
Centrum. Den andra Stora Gårda Herrgård kommer att placeras vid
Delsjövägen, några meter in på gångvägen som leder fram till Egmontsgatan.
Ett nytt projekt planeras angående historien bakom tillkomsten av namnen på
gatorna i Örgryte. Start kommer att ske med namnet Örgryte. Publicering sker
på vår hemsida.
En kulturpromenad planeras till hösten och information om denna kommer att
finnas på hemsidan.
Örgryteföreningens hemsida
Konstaterades att den utvecklats till det forum för information och ömsesidiga
kontakter styrelse/medlemmar som var avsikten inför starten. Ordförande
uppmanade varmt medlemmarna att besöka föreningens hemsida för att följa
upp allt nytt som händer i vårt område och i föreningens arbete.
Ordförande avslutade med att informera om att de många förslag som
inlämnades under höstmötet 2009 om vad styrelsen bör arbeta med, har legat
och ligger som underlag för styrelsens fortsatta arbete. En slutlig avrapportering
kommer att göras vid höstmötet 2010.
§ 14

Inga motioner hade inkommit

§ 15

1. Förslag från en mötesdeltagare att vid nästa möte låta en mikrofon cirkulera
mellan de personer som vill ställa frågor så att alla närvarande kan höra den
fråga som ställs.

2. Styrelsens vice ordförande Heidi Krohn tog upp frågan om placeringen av en
betalstation för trängselskatten vid Sankt Sigfrids Plan. Hon redogjorde för de
skäl som gör att föreningen beslutat påverka att denna placering flyttas till
exempelvis Munkebäck eller Torp. Mötet applåderade detta. Heidi informerade
vidare att listor för namnunderskrifter skulle delas ut och att hon gärna såg att
dessa återlämnades inom tre veckor till henne när de fyllts i.

§ 16

Ordförande avslutade mötet och tackade för livligt deltagande.
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