
   

Höörs Försköningsförening 

Allt För Höör 
 

 

Höörs Försköningsförenings årsmöte i Räddningstjänstens lokaler, 

Terminalvägen 1, Höör, torsdagen den 6 april, 2017, kl. 18:30.  

 

 

 

Dagordning 
 

§ 1   Mötet öppnas 

 

§ 2   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

§ 3   Val av justerande tillika rösträknare 

 

§ 4   Godkännande av dagordning 

 

§ 5   Godkännande av årsmötets utlysning 

 

§ 6   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 

 

§ 7   Räkenskaperna för 2016 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

 

§ 9   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 

 

§ 10 Medlemsavgift  

 

§ 11 Val av styrelse 

 

§ 12 Val av två revisorer för 2017 (1 år) 

 

§ 13 Val av revisorsersättare 

 

§ 14 Val av valberedning intill nästa årsmöte 2018 

 

§ 15 Inlämnade motioner från medlemmar/ Förslag från styrelsen 

 

§ 16 Övriga ärenden  

 

§ 17 Avslutning 

 

 

 

 

 



   

Verksamhetsåret 2016 
  

Vårt under året framarbetade projekt ”Walk of Fame” ser nu ut att ta form. Kommunens representanter på 

Kultur och Fritid och GatuPark har bejakat konceptet. De utvalda namnen kan med fördel ristas in på befintliga 

stenar i diagonalen på Nya torg. Första tillkännagivandet är tänkt att ske på kulturnatten i september 2017. 

Kostnaderna för inristningen skall bestridas av Försköningsföreningen och utseende av person, som skall 

vederfaras utmärkelsen att få sitt namn ingraverat, skall göras av en gemensam kommitté, enligt ett för 

ändamålet särskilt upprättat regelverk. 
 

Det tilltänkta arbetet med att tillskapa någon form av försköning i grönområdet intill kommunhuset har ännu inte 

kunnat förverkligas. Projektet har fortsatt arbetsnamnet ”Nils Ludvigs plats”. Beslutet om att flytta den tidigare 

uppförda vägvisaren på Nya Torg från sydvästra hörnet kommer äntligen att förverkligas under våren 2017, 

enligt löfte från Höörs Kommun. Under året har föreningen fått egen mailadress info@skonahoor.se och skapat 

en hemsida på internet www.skonahoor.se 
 

Tillsammans med Skånska Akademiens Vänförening, Höörs Kommun och Stiftsgården Åkersberg pågår ett 

försök att bredda intresset för konceptet ”Skånes Mitt”.  Tanken är att göra ”Mittelen” dagen i början av oktober 

och utdelningen av priset ”Årets Medelpunkt” mera tillgängligt, inte bara för Kulturföreningar och dess 

medlemmar men också för den kulturintresserade allmänheten. Ett möte avhölls den 20 december med Höörs 

Kommuns Kultur & Fritid som värd. 
 

Vår kassabehållning uppgick vid årsskiftet till 88,000 kr. Vi har ett fondvärde som uppgick till 106,400 kr i 

marknadsvärde. Utförligare information om ekonomin fås på årsmötet. 

 

Styrelsen har haft sju möten under året och haft följande sammansättning: 
 

Ordförande Pehr-Ove Pehrson (2011)  Vald 2 år (15-17) 

Vice ordf. Göran Dahlgren  (2016)  Vald 2 år (16-18) 

Sekreterare Bo G Lindgren (2015)  Vald 2 år (15-17) 

Kassör Michael Andersson (2003)  Vald 2 år (15-17) 

Ledamot Katarina Nyman (2015)                            Vald 2 år (15-17) 

Ledamot Ulla Axelsson (2016)  Vald 2 år (16-18) 

Ledamot Martin Svansjö (2016)                          Vald 2 år (16-18) 

 

Revisor Gert Hörberg (2003) 

Revisor Birgitta Almlund (1994) 

Rev ers Inger Wiberg (2005) 

 

Valberedning:   Ellinor Dahlgren (2015) sammankallande, Catharina Sollerhed (2014), en plats vakant,  
 

Medlemmar 
Föreningen hade vid 2016 års utgång knappt 300 medlemmar. Hedersmedlem är tidigare ordförande Sylve 

Öfström, Ystad, (1976-89). Styrelsen välkomnar fler medlemmar i föreningen och uppmanar alla nuvarande att 

fortsätta värva fler i sin bekantskapskrets. 
 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är symboliska 50 kr per medlem och år. Betala avgiften för 2017 till bankgiro 385-0427 

snarast möjligt - eller senast kontant vid Årsmötet. 
 

Framtiden 
Styrelsens ambition är att driva föreningen i en positivt skapande anda för att på olika sätt försköna Höör med 

omnejd. Donationer, andra gåvor och idéer om nya projekt mottages tacksamt för att användas i föreningens 

verksamhet. 
 

Tack 
Föreningen framför sitt tack till våra medlemmar, till Höörs kommun samt företag och enskilda personer som på 

olika sätt stöder föreningens verksamhet. 

 

– Tack för att Du är med och förskönar Höör – 

mailto:info@skonahoor.se

