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Protokoll: Årsmöte i Föreningen skånska Marknader 2017-02-02
Ordförande Agne Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. I välkomnandet hälsades
Hedersordförande Harry Franzén välkommen.
§1

Upprop och fastställande av röstlängd
12 marknader närvarande

§2

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst

§3

Föredragningslistan
Godkändes

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Agne Nilsson, Hästveda valdes till ordförande
Gunnel Levin valdes till sekreterare

§5

Patrik Wirén, Jonstorp samt Åke Mellnert, Broby, valdes till protokolljusterare
tillika rösträknare

§6

Verksamhetsberättelse
Styrelsen har haft möte den 6 december 2016.
För övrigt: se utskicket Verksamhetsberättelse för Skånska Marknader 2016

§7

Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse för räkenskapsåret lästes upp och godkändes.
Det ska, i pärmen, finnas beslut om de olika avgifterna.

§8

Fråga om ansvarsfrihet
Mötet biföll frågan om ansvarsfrihet

§9

Fastställande av medlems- och serviceavgifter
Beslutades att avgifterna ska vara oförändrade.
2500:- för medlemsavgift, serviceavgift, vykort, affischer och annonser för 2017.
100:- för enbart medlem

§10

Styrelsearvoden
Beslutades att arvodena/kostnaderna ska vara oförändrade:
Ordförande: 500:-, sekreterare: 900:- och kassör: 500:-

§11

Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt två suppleanter

§12

Val av styrelse
Agne Nilsson, Hästveda, ordförande
Ronny Nilsson, Hässleholm
Gunnel Levin, Åhus, sekreterare
Marita Rosengren, Hästveda, kassör

kvarstående
kvarstående
kvarstående
omval 2 år

Åke Mellnert

nyval 2 år

Suppleanter:
Patrik Wirén, Jonstorp
Anders Strand, Landskrona

omval 1 år
nyval 1 år

Revisor:
Rose-Marie Stjernfeldt, Tomelilla
Carina Hansson, Tomelilla

omval 1 år
omval 1 år

Valberedning:
Bo Rosengren, Ljungbyhed
Jan Erlandsson, Broby

omval 1 år
omval 1 år

Beslutades att det ska vara 2 ledamöter i valberedningen
§13

Behandling av förslag
Harry Franzén anser att FSM gör en skrivelse till regeringen angående
Kontantupproret.

§14

Övriga frågor
Ronny Nilsson redogjorde för möten med Tomer, Elsäkerhetsverket
samt MAF.
MAF, Tomer samt STF hjälps åt i Almedalen 2017 angående Kontantupproret.
FSM vill att alla marknader har rätt uppgifter på föreningens hemsida. Ändringar
skickas till info@hastvedamarknad.se
Hedersordförande Harry Franzén uppvaktades med anledning av 80-årsdagen med
blomstercheck och vice ordförande Björn Landin uppvaktades såsom avgående
styrelseledamot med Blomstercheck.
Vykorten för 2017 delades ut till de närvarande marknadsarrangörerna.
Årsmötet 2018 hålls i Tomelilla: Torsdagen den 8 februari.

Ordförande Agne Nilsson tackade för visat intresse och engagemang.
Mötet avslutas kl 12.38.

…………………………………………………
Agne Nilsson, ordförande

……………………………………………
Gunnel Levin, sekreterare

Justeras:
…………………………………………………
Patrik Wirén

…………………………………………….
Åke Mellnert

