ÖRGRYTEFÖRENINGEN
Protokoll från vårmötet tisdagen den 23 april 2012

§ 1 Föreningens ordförande Noêlle Hörnquist öppnade mötet.
§ 2 mötet godkände kallelsen.
§ 3 Föreslagen dagordning godkändes.
§ 4 Noëlle hörnquist valdes till ordförande för mötet.
§ 5 Madeleine Perhage valdes till sekreterare för mötet.
§ 6 Till justerare valdes Britta Olinder och Ulf Atlestam.
§ 7 Protokoll från höstmötet 2012 har varit utlagt på föreningens hemsida och ansågs föredraget
och godkändes och lades till handlingarna.
§ 8 Verksamhetsberättelsen för 2012 var utdelad och ansågs av mötet som föredragen. Den
godkändes och lades till handlingarna.
§ 9 Föreningens kassör Anders Edström föredrog den ekonomiska rapporten för 2012. Tillgångarna
är 108.000:‐. Året gav ett överskott på 48.000:‐ Föreningen har erhållit 35000:‐ till kulturpromenad‐
en.
§ 10 Revisorerför föreningen är P‐Å Wetterqvist som för tillfället är på semester i Spanien och
Gunnar Dyhre som läser upp revisionsberättelsen som har en behålning på 108.405.33 sek/kr samt
Revisorerna genom Gunnar Dyhre framför ett stort Tack till styrelsen som lägger ner stor kraft och
utför ett gott arbete.
§ 11 Revisorerna har funnit räkenskaperna i god ordning och tillstyrkte ansvarsfrihet för 2012.
§ 12 Sammankallande i valberedningen har varit Turid Ryan som dessvärre varit ensam under år
2012 men nu invaldes Titti Thorsell som presenterar sig och bor vid Överås parken. Ytterligare en
medlem invaldes det är Åke Jakobsson som har sin bostad i Prästgårdsängen.
§ 13 Styrelsens rapporter: Vi arbetar för vår närmiljö, grönområde,påverkar, informerar. Vi arbetar
med kulturpromenaden, vi har nu 17 skyltar och det kommer ytterligare fem nya som Birgitta
arbetar med det är Boisens villa i Kallebäck, Odinslund, Mülenbocks park,Lilla torps allé som är
Göteborgs äldsta byggnad. Till minne av Kärralundsgård ska även sättas upp en skylt placering är
inte klar. 62 nya medlemmar har föreningen fått.
Kålltorps trädgård lämnar 10 % till medlemmar i föreningen, men de vill se att medlems avgiften är
betald. Vi sänder kvitto om ni meddelar oss på mail.
Besök gärna föreningens hemsida som uppdateras av Louise Gedda Christenson. Föreningen har
bjudit in Göteborgs stadsarkitekt Göran Siesjö till höstens möte.
§ 14 Inga motioner har inkommit.

§ 15 Övriga frågor: Kallebäck är numera isolerat när trängselskatten infördes, vad gör vi? Heidi
upplyser att man ev efter gjord utvärdering kan komma att flytta betalstationen.
Vad händer med Sankt Sigfridsplan? Tyvärr händer inget efter som man följer ”Västlänken” kan vi
påverka?
Skårsplatsen ,Skårsgatan, Långåsliden och Olof Skötkonungs gata här lär belysningen tänd dygnet
runt.
Delsjö skogen är misskött, vissna träd mot Delsjö skogen här ligger skog för mycket pengar som
borde användas på ett bättre sätt.
§ 16 Ordförande tackade de närvarande ca 120 personerna för deltagandet och avslutade mötet.
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