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Förslag till dagordning !

1. Mötets öppnande  

2. Val av ordförande för årsmötet.  

3. Val av sekreterare för årsmötet  

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

5. Fastställande av dagordning.  

6. Val av två justerare 

7. Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallad.  

8. Verksamhets- och ekonomisk berättelse för räkenskapsåret 2014.  

9.  Revisorernas berättelse  

10. Fastställande av resultat- och balansräkning.  

11.  Beslut i anledning av det gångna verksamhetsårets resultat.  

12.  Behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  

13.  Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.  

14.  Val av styrelse  

15.  Val av revisorer 

16.  Val av valberedning 

17.  Fastställande av Föreningens verksamhetsplan 

18. Behandling av väckta motioner.  

19.  Övriga frågor och information 

20. Mötet avslutas 

!
!
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Förvaltningsberättelse  
Styrelsen för Fräntorps Folkets Husförening UPA orgnr: 757200-6158 med säte i 
Göteborgs Kommun får härmed avgiva redovisning gällande verksamhet samt 
ekonomi för verksamhetsåret 2014. !
Styrelsen har under 2014 haft ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande och 
kassör som har haft regelbundna träffar, telefon samt mejlkontakt gällande 
ekonomi samt verksamhetsrelaterade frågor. Ett flertal protokollförda 
styrelsemöten samt större medlemsträffar har genomförts. !
Styrelsens och övriga förtroendevalda 2014 !
Styrelsen  
Åse-Lill Törnqvist  Ordförande 
Erik Johannesson  Kassör 
Emma Johannesson  Ledamot/Sekreterare 
Sven Andersson  Ledamot 
Sture Andersson  Ledamot 
Rosmarie Nord  Ledamot 
Maria Isetjärn (Skoj för barn) Ledamot   
Therese Arvidsjö   Suppleant 
Tore Svanstedt  Suppleant !
Revisorer 
Bengt Johansson  Ordinarie revisor 
Ulf Nilsson   Ordinarie revisor !
Valberedning  
Michael Törnqvist !
Bakgrundsinformation  
Fräntorps Folkets Husförening är medlem i Riksorganisationen för Folkets Hus 
och Park. Vi ingår i Västra Regionen för Folkets hus som i sin organisation har 75 
Folkets hus och Park. Fräntorps Folkets Hus hade 120 andelsägare 2014.  !
Verksamhet under året 
Föreningens verksamhet har dels bestått av lokaluthyrning i den egna fastigheten 
till föreningar, företag och enskilda personer som hyrt lokal av oss för t.ex. fester, 
bröllop, dop, namngivningskalas, barnkalas och disputationsfetser. 
Folkets Hus har även ett samarbete med Fräntorps egnahemsförening och Skoj 
för Barn i Fräntorp som arrangerar uppskattade evenemang i Fräntorps Folkets 
Hus samt i parken.  !
Hyresgäster 
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Fräntorps Folkets Husförening har en fast hyresgäst – Nilssons kemiska AB.  
Företaget är ett auktoriserat tvätteri som bildades 1972. De erbjuder tjänster 
inom kemtvätt, vittvätt, hushållstvätt, mattvätt, företagstvätt och Industritvätt. 
Kunderna är både privata hushåll samt små och stora företag.  !
Utöver vår fasta hyresgäst har vi även återkommande hyresgäster som har 
stående bokningar hos oss: !

• Västdansarna   Gammeldans 
• Österlyckans pensionärsklubb Dans till levande musik 
• Viggen   Bugg och gammeldans 
• Obygdens Polskevänner  Dansar polskor 
• Göteborgs spelmansgille   Västsvensk Folkmusik 
• Bagargårdens spelmanslag  Folkmusik 
• Forumsdans   Dans till levande musik 
• Sällskapet Norrlänningarna  Norrländska hembygdskänslan 
• LP – Mässan   Försäljning av LP-skivor 
• Fräntorps Egnahemsförening  
• Fräntorps Garageförening 
• Skoj för barn i Fräntorp   !

Fräntorps Egnahemsförening 
Folkets Hus och Egnahemsföreningen är två fristående föreningar som har ett 
nära samarbete t.ex. tomten i skogen och ett nära samarbete med Skoj för barn. 
Tillsammans försöker vi stötta fräntorpsbornas egna idéer och verksamheter som 
bidrar till att Fräntorp förblir ett levande och trivsamt område.   !
Skoj för barn i Fräntorp 
Under året har folkets hus samarbetet med föräldragruppen Skoj för barn i 
Fräntorp. Det är en mycket aktiv föräldragrupp som arrangerar aktiviteter för 
stora och små av dessa kan nämnas disco, allsång, bio, megaloppis, megapicknick 
och Fräntorpsbarnens dag.  I år tog de även över ansvaret för det uppskattade 
eventet ”Tomten i skogen”.  !
Målarcirkel 
Under året har vår eminenta Fräntorpskonstnär Rose-Marie Landen Nord 
fortsatt med sina uppskattade målarcirklar i Folkets Hus. Här har deltagarna fått 
lära sig grunderna i måleri och använt sig av både olja och akvarell.  !
Fräntorpspoolen 
Ni har väl inte missat att det finns en grupp på Facebook för alla Fräntorpsbor - 
Fräntorpspoolen. Alla har vi saker vi vill bli av med, eller saker vi behöver. Här 
finns möjlighet att annonsera ut, söka efter föremål, efterfråga eller erbjuda 
tjänster.  !
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Övriga händelser under året 
Under 2014 beslutade ordförande och kassör i föreningen att försöka lämna över 
arbetet till en ny styrelse, övriga ledamöter i styrelsen valde också att lämna sina 
platser till förfogande. Ett antal möten hölls för att se om det fanns medlemmar 
som var villiga att ta på sig det fortsatta arbetet. Till vår glädje fanns det flera som 
likt oss brinner för huset, verksamheten och gemenskapen. 
Under hösten bildades en interimstyrelse som genast började arbeta och sakta 
men säkert har ordförande och kassör gjort en överlämning av föreningens  
Verksamhet.  !
Slutord  
Fräntorps Folkets Hus övergripande uppdrag är att tillhandahålla en möteslokal 
för olika aktiviteter för såväl andelsägare och övriga hyresgäster.  Vi har velat 
skapa en inspirerande och givande mötesplats där alla kan få möjlighet att 
utvecklas, inspireras och delta i olika kulturaktiviteter.  !
Styrelsen vill särskilt tacka Fräntorps Egnahemsförening och Skoj För Barn för 
ett gott samarbete under året. Nu lämnar vi med varm hand över till en ny 
styrelse och önskar dem all lycka till i det fortsatta arbetet. !!
Fräntorps Folkets Hus Förening U.P.A !! !!!!
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Styrelsens underskrifter  Göteborg 24/1 2014 !!!!!
Åse-Lill Törnqvist   Erik Johannesson  
Ordförande    Kassör !!!!!
Emma Johannesson   Sven Andersson    
Ledamot    Ledamot !!!!!
Sture Andersson   Rosemarie Landen Nord 
Ledamot    Ledamot !!!!!
Maria Isetjärn 
Ledamot !!

!


