Din partner!
SPÅNGA FÖRETAGAREFÖRENING

PROTOKOLL FRÅN SPÅNGA FÖRETAGAREFÖRENINGS ÅRSMÖTE
DEN 13 FEBRUARI 2014 PÅ CHINA/THAI

1.
Tommy Elofsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2.
Ann-Katrin Åslund valdes till mötesordförande och Jan Westerberg till sekreterare.
3.
Björn Kjellander och Catrine Björnström valdes att justera protokollet.
4.
Dagordningen fastställdes.
5.
Närvarolista fastställdes, 33st 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 2013 och årsmötet fastställde denna.
9.
Lasse Wiberg berättade om föreningens ekonomiska läge. Fastställande av resultat och
balansräkning. En förlust på -11954:-.
10.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013.
11.
Jan Westerberg informerade om medlemsavgifterna. Mötet tog styrelsens förslag om
oförändrade medlemsavgifter gällande 2014.
12.
Jan Westerberg presenterade valberedningens förslag avseende ordförande, styrelseledamöter
ny ledamot Jack Assalum som ersätter Ulrika Lilja och revisorer. Mötet röstade enligt detta.
Valberedning valdes också oförändrad.
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Jan Westerberg berättade om föreningens prioriterade projekt detta år. Vi kommer att fortsätta
att arbeta för mer trivselbelysning i och runt centrum. Deltagande i näringslivsråd samt Bråmöten. Det stora vi kommer att driva är omdragning av Spånga Stationsväg så att bilvägen går
jämte järnvägen med 3-vägs rondeller upp till Värsta Allé och Spånga Kyrkväg, En ny
modern bussterminal och flytta nergången till bussarna med trappa/rulltrappa mer in mot
torget. Detta skapar en bättre miljö, förbifarten av spånga slipper ljussignaler och köer, inga
övergångställ behövs på förbifarten. Möjlighet att lösa parkeringsproblemet kommer detta att
ge.
Ann-Katrin Åslund berättade om dom problem som eskalerat med snatteri/rån den senaste
tiden hos Pressbyrån, Ica & Coop. Förvaltningen kände inte till detta innan det kom upp i
Mitti. Omedelbart ska ett arbete sättas igång med att identifiera dessa ungdomar så att skola
och föräldrar kan informeras.
14.
Ann-Katrin Åslund tackades för ordförandeskapet med en blomsterbukett.
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