
ÖRGRYTEFÖRENINGEN 

Protokoll från Vårmötet tisdagen den 14 april 2015 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 kvällens möte. 

§6 Till justerare för kvällens protokoll valdes Curt Andrén och Stig Gunneling. 

§7 Protokollet från Höstmötet 2014 som varit utlagt på Hemsidan ansågs därmed föredraget 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§8 Verksamhetsberättelsen för 2014 var utdelad och ansågs av mötet som föredragen. Den 
godkändes och lades till handlingarna. 

§9 Föreningens kassör Hans Manner föredrog den ekonomiska rapporten för 2014. 
Föreningen visade en god ekonomi. 

§10 Föreningens revisorer har varit Gunnar Dyhre och Åsa Widegren. Gunnar föredrog 
revisionsberättelsen för 2014. Räkenskaperna är förda i mycket god ordning. Utvecklingen i 
föreningen är bra. Revisorerna har gått igenom alla protokoll förda under 2014 och de är bra, 
styrelsen sköter sig mycket bra enligt Gunnar. 
Gunnar framför föreningens uppskattning till styrelsen för ett hårt och bra utfört arbete, de 
gör ett beundransvärt arbete helt oavlönat. Styrelsen får en stor varm applåd från sina 
medlemmar för nedlagt arbete. 

§11 Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för 2014. 

§12 Valberedningen: valberedningen är nu komplett efter ett tufft 2014, sittande väls om och 
består av följande personer: Tyrid Ryan, Titti Thorsell och Åke Jakobsson. 

§13 Styrelsens rapporter: vi håller uppsikt bl a över våra grönområden, vi har kontakt med 
olika myndigheter som berör vår verksamhet. Örgryte Torp är nu i full gång med byggnation. 
Vi kollar våra återvinningsstationer så de är i god ordning. Överåsparken som alltid behöver 
ses över. Vi håller uppsikt över våra ståtliga träd bl a eken på Delsjövägen, föreningen följer 
upp vad som sker från byggnadsnämnden, vår målsättning är att sätta upp en skylt här som 
skydd. Kulturpromenaden består nu av 23 stycken skyltar. Föreningen ska söka nya pengar 
till fler skyltar för fotbollsklubbarna i vårt område. Vi har för avsikt att involvera skolorna att 
utnyttja kulturskyltarna med ex promenader. Föreningen har nu 415 medlemmar. Det är ca 
280 personer som skänker bidrag till vår julgran vilket tillfört oss 15 570 sek/kr men det 
räcker tyvärr inte, granen med dess utgifter ligger på ca 29 000 sek/kr. Grannsamverkan på 



Face Book är välbesökt och har nu ca 400 hushåll som läser den, Willem håller i denna sida. 
Vi vill även uppmana våra medlemmar att gå in och läsa på vår Hemsida där finns mycket 
bra information att ta till sig.  

§14 Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

§15 Övriga frågor: Det fanns små diskussioner angående julgranen men mötet tar upp detta 
på Höstmötet. Det fanns dock förslag på att sätta ljusslinga i befintliga träd, detta kan om 
besörjas av firman Låssmeden om det skulle bli aktuellt. 

§16 Ordförande tackade de ca 120 medlemmarna för uppmärksamheten och avslutade 
kvällens möte. 
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