
ÅRSMÖTE DAGORDNING 

Fagerhults Framtid  

20/3 2019 kl. 19.00 Stationen 

 

 

1. Mötets öppnande  

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

3. Val av två justeringspersoner  

4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande  

5. Godkännande av föredragningslistan 

6. Fastställande av röstlängd för mötet  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  

8. Revisorernas föredragande av revisionsberättelsen  

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Förslag och motioner  

11. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2019 

12. Fastställande av medlemsavgift för nästa år  

13. Val av styrelse för 2019 

Styrelsemedlemmar & Revisor valda till 2020: 

Ledamöter: Caroline Dahlman, Christer Gunnarsson, Anne Gustafsson 

Kassör: Evelina Andersson – avgår därför behövs fyllnadsval på 1 ledamotsplats 

(stannar gärna som kassör, dock utanför styrelsen) 

Suppleant: Anna Gunnarsson 

Revisor: Christina Hartzell  

 

13.1  Val av ordförande på 1 år  

13.2 Val av ledamot på 2 år - Vice ordförande 

13.3 Val av ledamot på 2 år – Sekreterare 

13.4 Val av ledamot på 2 år 

13.5 Val av ledamot fyllnadsval 1 år (kassör) 

13.6 Val av suppleant 2 år 

13.7 Val av 1 revisor på 2 år 

13.8 Val av 1 revisorssuppleant 1 år 

13.9 Två ordinarie styrelseledamöter till firmatecknare 1 år 

13.10 1-3 ledamöter för valberedning (varav 1 sammankallande) 1 år 

14.  Avtackning av avgående styrelsemedlemmar, och personer som betytt extra mycket 

för föreningen under året. 

15. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 2018 

 

Under verksamhetsåret har styrelsens sammansättning varit följande: 

Ordförande:  Theresa Lindahl 

V. Ordförande:  Frida Karlsson 

Sekreterare:  Ulla Strandberg    

Kassör:  Evelina Andersson 

Ledamot:  Christer Olsson 

Ledamot:  Christer Gunnarsson 

Ledamot:  Anne Gustafsson 

Ledamot:  Per Pettersson 

Ledamot:   Caroline Dahlman   

Suppleant:  Leif Olofsson 

Suppleant:  Anna Gunnarsson 

Under verksamhetsåret har styrelsen utöver det konstituerande styrelsemötet har styrelsen 

försökt hålla protokollförda styrelsemöten var 6:e vecka under året. Fagerhults Framtid 

hissade även flaggan i parken för ett soligt Nationaldagsfirande som innehöll tipspromenad 

och barnen lekte lekplatsen och familjerna fikade i parken eller tittade på blåljusfordon som 

visades i parken. 

Spökrundan slog ytterligare ett besöksrekord med ca 400 deltagare. Vi fick hjälp av ca 20 

personer under kvällen som skrämdes, grillade korv och hjälpte till med lite allt möjligt. Utan 

personer som hjälper till kan vi inte hålla någon spökrunda, (eller anordna andra aktiviteter) så 

det är väldigt roligt att det gick att få ihop så många spöken så att vi kunde genomföra 

spökrundan för femte gången i rad. 

Styrelsen har arbetat efter framtagen verksamhetsplan 2018 där följande punkter lösts 

praktiskt i samarbete med arbetsgrupperna i styrelsen: 

 Vårdisco 

 Deltagande i Wings & Tracks 

 Deltagande vid invigningen av parkourbanan 

 Öppet hus på valborgsmässoafton 

 Nationaldagsfirande 

 Stipendieutdelning vid Bokelundaskolans avslutning 



 2 Grillkvällar i parken 

 Olles Bilmuseum 

 Fixardagar vid stationshuset 

 Underfhåll av gräsytor 

 Infotavla 

 Spökrundan 

 Deltagande vid kommunens föreningsträffar 

 Haft löpande information på FB och Hemsida 

 

 

 

 

Verksamhetsplan inför  2019  

 

 

Verksamhetsplanen är preliminär och beroende av om fler medlemmar kan tänka sig att ställa 

upp och göra saker med/för föreningen. Den nya styrelsen som tillträder kommer säkert också 

ha idéer och planer över vad man vill genomföra under året.  

 

1. Disco  

2. Gymnastik grupp för de yngre barnen  

3. Delta vid Wings and Tracks, 1 maj  

4. Nationaldagsfirande, 6 juni  

5. Grillkvällar i Fagerhultsparken  

6. Olles bil museum (om det finns möjlighet)  

7. Fotbollens dag  

8. Spökrunda torsdag v.44  

 

 


