PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström
Torsdagen den 27mars 2014.
Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma
Industri AB, Nordic Stream AB, Clear Concepts, Nottebäcks Massage, Studio s Entertainment,
Anhörigas Riksförbund, Equrux AB & Pb Fastigheter.

§1

Mötets öppnande
Tony Johansson öppnade mötet.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Val av Ordförande för mötet – Tony Johansson

§4

Val av Sekreterare för mötet – Carolina Kroon

§5

Val av 2 justeringsmän – Maria Olsson & Ulf Strid

§6

Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts - JA

§7

Styrelsens Verksamhetsberättelse
Godkändes och kan läsas nedan

§8

Föredragning av Föreningens räkenskaper
Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes

§9

Revisorernas Berättelse
Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

§10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under det gågna räkenskapsåret - JA

§11

Förändring av föreningens Stadgar
Förslag om förändring i föreningens stadgar presenterades av Per-Ove Rosenqvist och
godkändes och kan läsas nedan.

§12

Beslut om medlemsavgift och ev. Serviceavgift
Nytt förslag att höja medlemsavgifter till följande:
1-5 anställda
400:6-10 anställda
600:11 och fler anställda 800:Kommun
1200:Detta förslag godkändes så 2014 innebär endast medlemsavgift
och ej någon serviceavgift.

§13

Val enligt Stadgar
Ordinarie ledamöter – Tony Johansson Ordförande Fyllnadsval 1år
Per-Ove Rosenqvist Vice Ordförande Omvald
Satu Korte Johansson Kassör Omvald
Carolina Kroon Sekreterare Fyllnadsval 1år
Peter Bergstrand Omvald
Andreas Jonhamre Omvald
Revisor
Willy Förster Omvald
Revisorsuppleant
Mailis Lundgren 1år
Valberedningen
Fredrik Kjellqvist 1år
Lars Lydigh 2år

§14

ÖVRIGT
Carolina Kroon förklarade föreningens nya hemsida som togs väl emot.
Diskussion om föreningens 20-års jubileum 2015. Medlemmarna önskade att det skulle
uppmärksammas på något speciellt sätt som styrelsen planerar.
Styrelsen informerade medlemmarna om att vi inväntar pris från Reklamlabbet på
enhetliga flaggor till flaggstängerna som skall vara på plats senast 1/5

§15

Mötets avslutning
Tony Johansson avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Carolina Kroon
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Justerare

Maria Olsson

Ulf Strid

Verksamhetsberättelse 2013, Företagarna i Norrhult/Klavreström.

Föreningens syfte är att tillvarata företagens intresse samt utveckla och stödja företagsamheten i
Norrhult/Klavreström.
Medlemmarna skall känna att vi är ett mycket starkt nätverk för företagen i våra samhällen.
Vi vill skapa bra förutsättningar genom ett riktigt bra kontaktnät genom våra gemensamma kontakter
och kunskaper.

Efter årsmötet, 130409, började den nya styrelsen arbeta med att öka aktiviteten i vår förening.
Det har skickats ut information om vår nystart tillsammans med medlemsavgiften och en uppmaning
till medlemmarna att komma in med förslag på vad föreningen kan göra för just deras företag.
9 styrelsemöten har hållits mellan årsmötena.
Fokus har varit på att uppdatera och modernisera föreningen genom att ta fram aktuella
kontaktuppgifter, mejladresser, till medlemmarna.
Föreningens stadgar skall göras mer tidsenliga och aktuella.
Det har startats upp en gemensam hemsida, www.norrhult-klavrestrom.se som sköts kontinuerligt
och innehåller evenemang, månadens företag, aktuellt, medlemsförteckning och
företagspresentationer.
Informationsskyltarna vid infarterna skall bytas/uppdateras.
En enkät har skickats ut som kan ligga till grund för styrelsens kommande verksamhetsplan.
Medlemsmöte hölls, 131119, i Klavreströms vandrarhem. Jimmi Olsson, Uppvidinge kommun, och
Lena Gustafsson, Nyföretagarcentrum och Guldkanten, höll aktuella och intressanta föredrag.
Julbord genomfördes, 131219, vid Rosdalaområdet. Rosdalabutiken serverade läckerheter till
medlemmarna.

Verksamhetsplan för 2014 och 2015.

Styrelsen arbetar vidare med att göra vår företagarförening intressant för medlemmarna. Målet är
att alla registrerade företagare i vårt område känner att de vill vara med i vårt nätverk för att kunna
utbyta erfarenheter och kunskaper.
Vår hemsida skall hela tiden vara aktuell och utvecklas.
Vi skall under 2014 dubblera antalet personer som får föreningens månadsbrev.
Informationsskyltarna skall bytas ut under andra kvartalet 2014.
Minst 2 medlemsmöten skall genomföras under 2014.

2015 skall vi genomföra ett 20-årsjubileum för föreningen som sätter våra samhällen med dess
levande företag på kartan.

Tillsammans är vi starka!

Styrelsen

FÖRENINGENS STADGAR FÖR FÖRETAGARFÖRENING NORRHULT/KLAVRESTRÖM
§1

Föreningens syfte är att tillvarata företagens intresse samt utveckla och stödja
företagsamheten i Nottebäcks regionen.

§2

Föreningen skall främja erfarenhetsutbyten genom föreningsmöten där studiebesök,
föreläsningar eller liknande aktiviteter anordnas. Föreningen skall vid behov företräda
medlemsföretagen vid kontakter med kommunen och andra myndigheter.

§3

Alla företag i Nottebäcks området är välkomna som medlem i föreningen. Avbrutet
medlemskap kan begäras av respektive företag eller genom beslut av föreningens
styrelse om medlemsföretaget ej har erlagt medlemsavgiften inom föreskriven tid, lagt
ned verksamheten eller gått i konkurs.

§4

Medlemsavgiften utgörs av två delar, dels en fast medlemsavgift per företag, vars
storlek avgörs av hur många anställda företaget har, samt en serviceavgift. Storlek på
medlemsavgift och serviceavgift fastslås på årsmötet för nästkommande
verksamhetsår.

§5

Räkenskapsåret i föreningen skall vara kalenderår.

§6

Årsmötet är beslutande organ och skall hållas innan mars månads utgång varje
verksamhetsår. Årsmötet beslutar genom enkel majoritet ( 51%). Varje
medlemsföretag har 1 röst. Kallelse till årsmöte skall aviseras till medlemsföretagen
minst 14 dagar i förväg.

§7

Utöver årsmötet skall minst 3 protokollförda styrelsemöten hållas per verksamhetsår.

§8

Styrelsen väljs på årsmötet enligt följande:
-

Ordförande på 2 år
Vice ordförande på 1 år
Kassör på 2 år
Sekreterare på 1 år
Minst 2 st högst 5 ordinarie ledamot på 2 år
2 Revisorer – varav en på 1 år respektive 2 år
Revisorssuppleant på 1 år
Valberedning om minst 2 personer på 1 respektive 2 år

§9

Ändring av stadgarna kan endast ske vid ordinarie årsmöte efter i förväg insänd
skriftlig begäran till föreningens ordförande minst 14 dagar innan. För ändring av
stadgar krävs kvalificerad 75% majoritet.

§ 10

Vid upphörande av föreningen skall tillgängliga medel delas ut till medlemsföretagen
efter kvalificerat beslut på ett ordinarie eller extrainsatt årsmöte.

