Din partner!
SPÅNGA FÖRETAGAREFÖRENING

PROTOKOLL FRÅN SPÅNGA FÖRETAGAREFÖRENINGS ÅRSMÖTE
DEN 16 FEBRUARI 2012 PÅ SPÅNGA FOLKAN

1.
Tommy Elofsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2.
Ann-Katrin Åslund valdes till mötesordförande och Jan Westerberg till sekreterare.
3.
Björn Begner och Bengt Nordström valdes att justera protokollet.
4.
Dagordningen fastställdes.
5.
Närvarolista fastställdes, 35st företag var representerade och röstlängden godkändes.
6.
Det konstaterades att mötet var utlyst i rätt tid.
7.
Tommy Elofsson läste och berättade om verksamheten under det gångna året.
8.
Kent Millqvist läste revisionsberättelsen avseende 2011 och årsmötet fastställde denna.
9.
Lasse Wiberg berättade om föreningens ekonomiska läge. Fastställande av resultat och
balansräkning. En vinst på 20,836:-.
10.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2011.
11.
Jan Westerberg informerade om medlemsavgifterna. Mötet tog styrelsens förslag om
oförändrade medlemsavgifter gällande 2012.
12.
Bengt Nordström presenterade valberedningens förslag avseende ordförande,
styrelseledamöter och revisorer. Mötet röstade enligt detta. Valberedning valdes också.
Styrelsen presenterade sig.
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13.
Tommy Elofsson berättade om föreningens prioriterade projekt detta år så som fler
parkeringar till Spånga Centrum samt dekorationer och belysningar vid stora helger.
Från våra medlemmar kom en del önskemål så som bättre lekplats i anslutning till centrumet
A-K Å lovade att även ta med frågan till kommunen.
Helen Francke visade upp nya medlemsdekalen med vit bakgrund.
Det konstaterades att projektören för studentbostäderna har svårt med finansieringen och att
projektet säkert kommer att bli försenat på obestämd tid.
Attraktiva företag önskades i centrum, föreningen bör ta upp närmare kontakter med
fastighetsägarna för att bättre kunna påverka detta.
Tennishallen kommer att flytta till andra sidan järnvägen bredvid badmintonhallen alla
detaljer är inte lösta ännu och flytten kommer inte bli av de närmaste åren.
Spångabladet fyller 20-år och Johan Kjellberg uppvaktades med en blombukett.
14.
Ann-Katrin Åslund tackades för ordförandeskapet med en blomsterbukett.
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