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Årsmöte Utveckla Örbyhus Tobo Vendel, 2016-02-03 kl 19 

Plats: Vendelvägen 9A (en trappa ned) 

Närvarande: Isabelle Axelsson, Lena Persson, Gina Axlund, Åsa Nilsdotter Eriksson, Melinda 

Wiking, Torbjörn Wiking, Annika Ahlenbring, Pär Söderblom, Rose Marie Nejdling, Eric 

Bolander, Maria Eklöw Bosaeus, Kalle Eklöw 

1. Isabelle Axelsson öppnar mötet. 

2. Mötet har utlysts elektroniskt, enligt stadgar. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Isabelle Axelsson utses till ordförande och Lena Persson till sekreterare.  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Åsa Nilsdotter Eriksson utses till protokolljusterare och Rose-Marie Nejdling till rösträknare. 

5. Justering av röstlängd. 

Röstlängden är närvarolistan och betald medlemsavgift. 

6. Godkännande av dagordning. 

Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2015. 

Föredrogs av Isabelle, finns tillgänglig på hemsidan.  

Highlights: 

Berättarkvällar har anordnats.  

Träff med idé- och utvecklingsgruppen i Karlholm 

4 st Kvartalsfika med kommunens politiker har anordnats under året. Många frågor om infrastruktur. 

Stormöte om fiber har ordnats under hösten. En arbetsgrupp har bildats. 

Remissinstans för Kvarnparken i Örbyhus och för stationsområdet i Örbyhys. 

Kontakt med trafikverket ang. korsningen vid macken. 

Möte med kommunen ang.  de gamla tennisbanorna i Örbyhus 

Bildat integrationsgrupp och ordnat klädinsamling för nyanlända 

Möte om Vendelsjön och Tegelsmorasjön – nätverkande och utveckling 
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Kartläggning av bygdens natur- och kulturvärden har påbörjats. 

 4 Workshops i ÖTV om utvecklingen i bygden 10 år framåt. Utvecklingsplan baserat på detta. 

Arbetat med Mötesplats Örbyhus 

 

Förvaltningsberättelse 

Medlemsavgifter är inkomster och bankkostnader är årets utgifter. 

8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under 2015. 

Lästes av Isabelle. Ansvarsfrihet föreslås. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutar att bevilja full ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Val av ledamöter till styrelsen (1 år). 

Årsmötet beslutar att till styrelsen välja:  

Isabelle Axelsson ordf. 

Gina Axlund 

Lena Persson 

Niklas Engström  

Pär Söderblom  

 

11. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år).  

Årsmötet beslutar att välja Annika Ahlenbring. 

12. Val av valberedning. 

Årsmötet beslutar att hänskjuta frågan till nästa föreningsmöte, då det är önskvärt att en 

valberedning finns. Styrelsen och medlemmar uppmanas att aktivt arbeta med frågan. 

13. Revidering av stadgar. 

Årsmötet beslutar att revidera stadgarna i enlighet med förslaget som skickades med 

årsmöteskallelsen.  Dvs stadgarnas ändras från att även företag kan vara medlemmar till enbart 

föreningar och enskilda. Företag kan då representeras av företagarföreningen.  

Erik går igenom och ger förslag till ytterligare förbättringar av stadgarna. 

14. Fastställande av årsavgift för medlemskap 2016. 

Förslag 

50 kronor för privatpersoner, gratis medlemskap ungdomar under 25 år. Ungdomar blir medlemmar 

genom att fylla i medlemsformuläret.  

100 kronor för föreningar 

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget.   



 

3 
 

15. 2016 års verksamhetsplan. 

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen. 

Önskemål om att driva fråga om busstrafik genom Tobo under sommaren. 

16. Utvecklingsplan 2025. 

Årsmötet beslutar att planen presenteras på kvartalsfika under 2016. 

17. Övriga frågor. 

Styrelsemöten för Utveckla ÖTV skall vara öppna för alla som vill delta. 

 

18. Mötet avslutas 

 

_________________________________________________ 

Isabelle Axelsson 

Mötesordförande  

Lena Persson 

Mötessekreterare 

Åsa Nilsdotter Eriksson 

Protokolljusterare  

 


