Näsinge-Lommelands Samhällsförening

Kallar tll årsmöte tsdag den 17 mars kl. 19.00

I matsalen på Mellegårdens skola.

Efer mötesförhandlingarna serveras lätare förtäring och kafe.

Dagordning för årsmötet:
1. Mötets öppnande

9. Val av styrelsen: Ordförande
- Övriga ledamöter

2. Val av presidium för årsmötet

10. Val av två revisorer

3. Val av två justerare

11. Val av två revisionssuppleanter

4. Fastställande av dagordningen

12. Val av valberedning

5. Mötets behöriga utlysande

13 Fastställande av årsavgif

6. Verksamhetsberätelsen

14. Motoner

7. Revisionsberätelsen

15. Övriga frågor

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

16 Mötet avslutas

Välkomna önskar styrelsen!

Verksamhetsberätelse 2014 för Näsinge-Lommelands Samhällsförening
Då är det dags at summera 2014. Styrelsen har beståt av Marita Olsson, Endre Boterli, Kerstn Ohlsson, Pia
Simonsson (Kassör), Ingela Almqvist (sekreterare), Marie Lundin (vice ordf.) och Ulf Rickardsson (ordförande).
Styrelsen har haf protokollförda möten ca 1 gång per månad.
Fritdsgården har varit en succé under året vilket är jäteroligt, inte minst för våra eldsjälar som varit där för
våra unga medlemmar som varit ca 35 tll antalet.
Melodikryssarna har fortsat at träfas på lördagarna i matsalen på Mellegården för at fka och hjälpas åt med
at klura ut frågorna.
Våra promenader med Ingela har varit populära, med nya spännande destnatoner varje gång.
Den 30 april samlades vi på Hälleåsen för det traditonella frandet av Valborgsmässoafon med körsång och tal
av Ola Emilsson. Åter igen, et stort tack tll Bengt och Tove för ert engagemang.
I början av juni var vi et glat gäng som med redskap och glada tllrop hjälptes åt at städa vår badplats vid
Älgsjön, bänkar, bord och bryggor blev inoljade, gräs och sly decimerat och grillen tändes.
Under sommaren samlades en trogen skara på torsdagskvällarna för at träfa en boll med en brädbit, om bollen
träfades och fög åt rät håll så sprang dom för livet runt en bana med koner.. En aktvitet jag hoppas
återkommer tll sommaren!
Sommarens aktviteter avslutades den 9 august med en mysig men regnig grillkväll i Hällesmörk som avslutades
inomhus hos Ingela och Tommy.
Vi anordnade en lyckad bokbytarkväll med café den 19 september där alla hade med sig böcker at byta och
boktps at dela.
Lördagen den 6 december var vi ca 55 personer i Mellegårdens matsal som avnjöt det mysiga julbordet med
hemmalagad mat och roliga lekar för både vuxna och barn. Festixarna Inger och Marita gjorde som vanligt et
jätebra jobb!
Fredag den 6 februari anordnades en trivselkväll med pokerspel och fka.
Med deta vill styrelsen tacka alla medlemmar för visat förtroende under året.
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