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Ordförande Noelle Hörnquist öppnade mötet.
Kallelsen godkändes.
Föreslagen dagordning godkändes.
Mötet valde Noelle Hörnquist till mötesordförande.
Mötet valde Monica Påhlsson till mötessekreterare.
Mötet valde Tomas Borgström och Monika Dyhre till justerare.
Protokoll från höstmötet 2011 har varit utlagt på hemsidan och ansågs av mötet som
föredraget. Det godkändes och lades till handlingarna.
Verksamhetsberättelse för 2011 fanns utlagd på borden och ansågs föredragen. Läggs ut på
hemsidan orgryteforeningen.se
Föreningens nye kassör Anders Edström redogjorde för resultat‐ och balansräkning och
påpekade att granbidragen inte täcker kostnaderna för granen på St Sigfridsplan. För utförlig
rapport hänvisas till hemsidan orgryteforeningen.se
Revisor Gunnar Dyhre föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen
för år 2011.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2011. Gunnar Dyhre ville till protokollet föra
medlemmarnas tack för styrelsens oegennyttiga arbete.
Istället för Inga Hahn och Birgitta Hellekant, som lämnar valberedningen, omvaldes Bengt
Wallin och nyvaldes Paul van der Vliet och Turid Ryan med Bengt Wallin som
sammankallande.
Styrelsens rapporter. Närmiljö och grönområden, trafikförhållanden, St Sigfridsplan och
byggprojekt har bearbetats. Dessa områden skall också diskuteras direkt efter vårmötet för
att sedan läggas ut på hemsidan för synpunkter och frågor.
‐ GAKO‐huset, St Sigfridsgatan, skall rivas. P g a asbestsanering kommer det att ta tid.
‐ två nya kulturpromenadskyltar uppsatta, Delsjöbäcken och Kvarnen
‐ Olof och Caroline Wijks minnesfond har beviljat föreningen 35 000 kr till
kulturpromenaden och dess underhåll
‐ dator är inköpt till föreningens nytta
‐ frågor har ställts kring framtiden för stallet i Stora Torp
‐ 610 föreningsmedlemmar uppmanas dela ut vår nya folder i sin närhet
‐ Louise Gedda uppdaterar vår hemsida, förmedlar frågor och ger svar.
Inga motioner från medlemmar hade lämnats in.
Övriga frågor – ordföranden hänvisade till efterkommande frågestund.
Mötet avslutades med att Inga Hahn och Birgitta Hellekant avtackades av ordföranden för
många års förtjänstfullt arbete i och för föreningen speciellt med Kulturpromenaden och
senast i valberedningen.
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