Årsmötesprotokoll 2019
Folkparkens framtid
Västers Bibliotek den 23:e april kl.17:30
Föreningen Folkparkens framtid: Org.nr: 802488-4010
§1. Mötet öppnades av Lennart Jonson.
§2. Mötets behöriga utlysande:
Mötet har annonserats 2 veckor innan mötet på föreningens hemsida, facebooksidan
(Rädda Folkparken i Lund”) och med affischer på Bibliotek, COOP, Handlarn och i
Folkparkens närhet och på anslagstavlan på Falkvägen. Mötet fann att mötet har
annonserats ut enligt stadgarna.
§3. Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare:
Lennart Jonson valdes till mötets ordförande, Kent Nilsson valdes till mötets
sekreterare. Kerstin Johanson och Lennart Svensson valdes till justerare av årsmötesprotokoll.
§4. Styrelsens verksamhetsberättelse:
Ordförande läste upp styrelsens redogörelse av verksamhetsåret 2018 – 2019 som
godtogs av mötet och lades till handlingarna.
Sittande styrelse: Christer Andersson, Håkan Fex, Lennart Jonson, Marita Linné, AnnMarie Nilsson, Johan Nilsson, Kent Nilsson, Hans Olsson.
§5. Revisorns berättelse:
Revisorernas årsredovisning lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
§6. Styrelsens ansvarsfrihet:
Mötet beviljade sittande styrelse ansvarsfrihet.
§7. Medlemsavgift 2019 – 2020:
Mötet beslutade att ingen medlemsavgift skall tas ut kommande år. Medlemmar kan
anmäla medlemskap via hemsidans kontakt formulär.
§8. Val av ny styrelse och revisorer:
Styrelsen omvaldes: Christer Andersson (kassör), Håkan Fex, Lennart Jonson (ordf.),
Marita Linné, Ann-Marie Nilsson, Johan Nilsson, Kent Nilsson (sekr.), Hans Olsson.
Till revisorer valdes: Erik Burman och Peter Korlén.
§9. Övriga frågor:
Bertil Raalas från Värpinge IF informerade om Västerdagen i Folkparken som
arrangeras den 24:e augusti 2019. Bertil ställde frågan till föreningen om deltagande
på Västerdagen. Vi ber att få återkomma efter behandling av frågan i nya styrelsen.
Kent Nilsson informerade med anledning av en fråga om vad som gäller avseende
Västers bibliotek och Folkparken. Föreningen känner till att kommunen har kontrakt
med LKF om att vara kvar i lokalen t.o.m. 2020. Enligt VBV:s årsmöte har man löfte från

LKF att man får vara kvar i nuvarande lokal t.o.m. 2022. Skrivningen i EVP:n om att
stänga biblioteket efter kontraktstidens utgång är borttagen från EVP-dokumentet.
Kommunen dröjer med att lägga ut sina protokoll, därför fanns inte denna information
tillgänglig vid VBV:s årsmöte.
§10. Lennart Jonson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade
därmed mötet för avslutat.
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