ÖRGRYTEFÖRENINGEN
Protokoll från höstmötet 11‐11‐09 i Örgryte Församlingshem
§ 1 Ordförande Noelle Hörnquist öppnade mötet.
§ 2 Mötet godkände kallelsen.
§ 3 Föreslagen dagordning godkändes.
§ 4 Noelle Hörnquist valdes till ordförande för mötet.
§ 5 Monica Påhlsson valdes till sekreterare för mötet.
§ 6 Till justerare valdes Billy Andersson och Paul Hallberg.
§ 7 Protokoll från vårmötet 2011 hade varit utlagt på hemsidan och ansågs föredraget.
§ 8 Valberedningens Inga Hahn föreslog att det istället för Paul van der Vliet och Magnus Josefsson,
som avböjt omval, skulle väljas Anders Edström. En vakans hade uppstått. Hans Manner anmälde då
intresse för att ingå i styrelsen. Mötet valde Anders Edström och Hans Manner.
§ 9 På förslag av valberedningen omvalde mötet revisorerna Gunnar Dyhre och P‐Å Wetterqvist
med Britt Rolfsson som ersättare.
§ 10 Styrelsens rapporter
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

Parkeringsplatsen på St Sigfridsplan finns kvar tills betalstationerna börjar byggas.
Bebyggelse förväntas i Stora Torp, på Prästgårdsängen och Danska vägen.
Kulturpromenaden utvidgas med skyltar vid Underås, Delsjöbäcken och Kvarnarna. Skyltarna
är ofta nedklottrade. Kostar pengar att underhålla. Styrelsen har via kommunfullmäktige
återigen ansökt om pengar ur Olof och Caroline Wijks fond för denna historiska
kulturpromenad.
Stort tack framfördes till Birgitta Hellekant för allt arbete med skyltarna.
Föreningens nya folder utdelad vid borden. Utarbetad av Louise Gedda och Willem Foch.
Magnus Josefsson föredrog den ekonomiska redovisningen. Dataredovisning med
medlemsregistrering är nu genomförd. Under en övergångsperiod ger detta ett underskott
på 5000 kr.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Nya julgranar på St Sigfridsplan diskuteras i styrelsen. Vår traditionella gran kostar ca 20 000
kr varje år.

§ 11 Inga motioner från medlemmar hade inkommit.
§ 12 Övriga ärenden förelåg inte.
§ 13 Ordföranden avtackade Paul van der Vliet och Magnus Josefsson med blommor och vin.
§ 14 Ordföranden avslutade mötet.
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