ÖRGRYTEFÖRENINGEN
Protokoll från Höstmötet tisdagen den 18 november år 2014 i Örgryte Församlingshem

§1 Ordförande Noëlle Hörnquist öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.
§2 Mötet godkände kallelsen.
§3 Föreslagen dagordning godkändes.
§4 Noëlle Hörnquist valdes till ordförande för kvällens möte.
§5 Madeleine Perhage valdes till sekreterare för mötet.
§6 Till justerare valdes Curt Andrén och Birgitta Hellekant
§7 Protokollet från Vårmötet 2014 som varit utlagt på Hemsidan ansågs därmed föredraget.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§8 Val av styrelse. Del av den sittande styrelsen omvaldes ytterligare 1 år: Noëlle Hörnquist,
Heidi Krohn, Madeleine Perhage, Willem Fock och Hans Manner. Avgående
styrelseledamöter var Louise Gedda Christenson, Lisbeth Sundén Andersson och Anders
Edström. Valberedningens sammankallande Turid Ryan presenterade de nya föreslagna
namnen till styrelsen som var följande: Petra Ekengren, Karin Pryde och Fredrik Blidberg
vilka också blev invalda till styrelsen.
§9 Val av revisor. Revisorerna Gunnar Dyhre och Britt Rolfson kvarstår och Åsa Widegren
invaldes som ersättare till Per-Åke Wetterquist.
§10 Styrelsens rapporter föredrogs av ordförande: - Inget nytt ang. Sankt Sigfrids plan.
Byggandet på Örgryte Torp är i fullgång och följs upp. Allt fler besöker vår Hemsida och
använder den för att kontakta oss, Den nya rekryteringsfoldern är färdig tryckt och ska delas
ut för att rekrytera nya medlemmar. Medlemskort hade delats ut vid entrén och de ska vi
visas upp när vi handlar i Kålltorps Handelsträdgård så erhåller vi rabatt. Vice ordförande
Heidi berättade också lite kort om den kommande Västlänken och Willem pratade varmt om
Ögryte Grannsamverkan på Facebook som föreningen startat och har nu mer än hundra
medlemmar.
§11 Inga motioner från medlemmarna hade inkommit. Motion från styrelsen angående
medlemsavgiften togs stadgeenligt upp för andra gången. De insamlade medlen från frivillig
granavgift täcker inte kostnaden för granen som är ca 25 000:- varje år. Medlemsavgiften är
idag 75:- /per hushåll och år och styrelsens förslag innebär enhöjning till 150: -, men man
kan givetvis fortfarande skänka en frivillig granavgift. Motionen presenterades för första
gången på Vårmötet och blev godkänd. Den röstades igenom och blev även godkänd på
Höstmötet. Årsmedlemsavgiften blir därmed 150:- /år, från och med år 2016.
§12 Övriga frågor fanns inga

§13 Ordförande och Willem tackade avgående styrelsemedlemmar Louise Gedda
Christensson Lisbeth Sundén Andersson (ej närvarande) Anders Edström och revisor PerÅke Wetterkvist (ej närvarande), för ett strålande arbete.
§14 Ordförande tackade de närvarande för uppmärksamheten och avslutade mötet som nu
skulle övergå till att lyssna och ställa frågor till Elisabeth Forsberg för byggprojektet Örgryte
Torp och Sture Hegerfors som berättade om Göteborgshumor.
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