
 

 

ÖRGRYTEFÖRENINGEN 
 
Protokoll från Vårmötet onsdagen den 23 april 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 Inger Olsson och Claes Lindskog. 

§7 Protokollet från Höstmötet 2013 som varit utlagt på hemsidan ansågs därmed föredraget. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§8 Verkssamhetsberättelsen för 2013 var utdelad och ansågs av mötet som föredragen. Den 

godkändes och lades till handlingarna. 

§9 Föreningens kassör Anders Edström föredrog den ekonomiska rapporten för 2013. 

§10 Föreningens revisorer har varit Per-Åke Wetterqvist och Gunnar Dyhre. Gunnar föredrog 

revisionsberättelsen för 2013. Räkenskaperna är i god ordning.  

Gunnar framför sitt stora tack till styrelsen, som gör en beundransvärd insats helt oavlönat 

och lägger ner mycket arbete helt ideellt. 

§11 Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för år 2013. 

§12 Sammankallande i valberedningen har varit Turid Ryan, övriga är Titti Thorsell och Åke 

Jakobsson. Åke var närvarande för kvällen. Valberedningen omvaldes.                   

Ordförande påpekade att det gick bra att höra av sig till någon i valberedning eller styrelse 

om intresse finns att vara med, det kan underlätta när man ska utse någon ny ledamot. 

§13 Styrelsens rapporter: Under föregående år har styrelsen placerat ut ytterligare sex nya 

kulturskyltar. Det finns nu totalt 23 stycken. Ordförande berättar lite om de olika skyltarna och 

dess placeringar. Det finns mycket information att finna på vår hemsida. 



 

 

Styrelsen och kvällens medlemmar framför ett stort TACK till Birgitta Hellekant för allt arbete 

hon lägger ner på våra kulturskyltar. Birgitta vill gärna att vi kommer med förslag på nya 

idéer. 

§14 Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

§15 Övriga frågor: Styrelsen har en motion. Willem Fock redogör för vår medlemsavgift. Alla 

vill gärna ha kvar julgranen vid Sankt Sigfrids plan men grankostnaden är hög för föreningen.  

Styrelsens förslag är följande: en enhetlig avgift där granavgiften ingår. Ny årsavgift från 

2016 blir då 150: - per år och hushåll. Mötet röstade för förslaget. Då ändringar till 

medlemsavgift ska klubbas igenom två gånger för att det ska träda i kraft, kommer förslaget 

att presenteras på nytt på Höstmötet och då hoppas vi den nya avgiften går igenom. 

§16 Ordförande tackade de närvarande ca 100 personer för uppmärksamheten och 

avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Madeleine Perhage    Noëlle Hörnquist 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

Justeras 

 

 

Inger Olsson    Claes Lindskog 


