
Protokoll fört vid Nitta Samhällsförenings 
årsmöte 2017-03-08 i Forshaga 

 
1. Ordförande Steen-Åke Larsson hälsar de 17 närvarande 

välkomna. 
 
2. Till ordförande för mötet valdes Steen-Åke Larsson och till 

sekreterare K-G Fridén 
 

 
3. Till att jämte orf. Justera protokollet valdes Else Höijer och 

Ivan Ernvid. 
 

     4.   Kallelsen till mötet har gjorts med flygblad till hushållen 8 
dagar före och med anslag 14 dagar före mötet. Mötet 
godkände detta. 

 
5. Dagordningen godkändes av samtliga. 
 
6.  Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren vilken 
         Godkändes och lades till handlingarna. 
 
7. Kassören föredrog kassarapporten för mötet vilken 

godkändes. Revisorerna, lämnade utan att närvara, ett 
muntligt godkännande att revisionen var till fullo väl 
dokumenterad och utan anmärkning. 

 
8. Mötet beslutar enhälligt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för 

år 2017. 
 
 
9. Till ordförande i föreningen 1 år omvaldes Steen-Åke 

Larsson. 
 

   11.  Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Annika Larsson och   
          Patrik Johansson samt nyval av Patrik Jönsson. 
 
   12.  Till ersättare för 1 år omvaldes Irene Tarassu, Björn Green och        
          Ulf Libera samt nyval av Glenn Lövgren. 



 
   13.  Till revisorer på 1 år omvaldes Ulla Beth Börjesson och Egon 

Börjesson. 
 
    14.  Till ersättare revisorsersättare för 1 år valdes David Chapin. 
 
    15.  Mötet kunde inte utse någon valberedning. Mötet beslutar att 

styrelsen uppdraget som valberedning. 
 

     16. Övriga Frågor. 
 
           A). Ordf. informerar att kommunen har givit föreningen fortsatt 

tillstånd till att fortsätta använda nuvarande 
trädgårdskompost. Detta under förutsättning att inget 
miljöfarligt lämnas där.  

 
          B).  Förslag att en vilobänk skall anskaffas och sättas vid 

banvallen någonstans vid Agnsjön bifalles av mötet. 
 
          C). Ivan Ernvid ger förslag på att föreningen skall hjälpa till att 

anlägga en gångbro över Viskan mitt emot Töve. Ivan ser till 
att detta blir gjort om han får hjälp. Mötet beslutar att bifalla 
förslaget. 

 
       17.  Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar 

mötet. Föreningen bjuder därefter på kaffe med dopp.  
         

Sekreterare  K-G Fridén…………………………………… 
 
 Ordförande  Steen-Åke Larsson…………………………… 
 
 Justeras        Else Höijer…………………………………… 
 
 Justeras        Ivan Ernvid…………………………………… 


