
DAGORDNING ÅRSMÖTE 11/5-2021

1. Årsmötet öppnas

Anders stävhag förklarar mötet öppnat

2. Val av mötesfunktionärer

a. Val av mötets ordförande

Anders Stävhag

b. Val av mötets sekreterare

Charlott Schill Salomonsson

Val av två justerare tillika rösträknare

Thilda persson

Per bergwall

3. Godkännande av röstlängd

sofia carlsson, thilda persson, charlott schill salomonsson, Stefan Nilsson, Anders Stävhag,

Per Bergwall,  Niklas Edström.

4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

Annonserat på facebooksidan, utskickat via bygdebanken, på intranätet gick det ej att lägga

upp, så tyvärr ej på hemsidan. Den är utlyst i behörig ordning innan 2 veckor.

5. Godkännande av dagordningen

Det är en stående dagordning.

Mötet beslutar att godkänna dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Är utskickad via e-post. Stefan Nilsson drog verksamhetsberättelsen för mötet.

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna.



7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Anders drog igenom resultat- och balans.

Ett år med corona gav ett plusresultat.

Mötet beslutar att fastställa resultaten.

8. Revisorernas berättelse

Revisorerna föreslår att ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna året

Per Bergwall föreslår i enighet med revisorerna att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Mötet beslutar att rösta för Per Bergwalls förslag och beviljas därmed ansvarsfrihet.

10. Val av ordförande och övriga ledamöter.

Niklas Edström och Britt-marie lämnar. 7 platser skall tillsättas

Valberedningen föreslår:

Anders Stävhag omval 1 år. Godkänt

Thilda Persson, omval 1 år.

Charlott Schill Salo omval 2 år. Godkänt

Stefan Nilsson, omval 1 år

Sofia Carlsson, omval 1 år

Malin Halvarsson, omval 2 år

Julia Persson nyval 2 år

Mötet godkänner förslag på ny styrelse.

11. Val av valberedning med en sammankallande

Per Bergwall har varit tillförordnad valberedning för att kunna hålla årsmöte för år 2021. Per

Bergwall ger styrelsen ett uppdrag att arbeta fram en ny valberedning till nästkommande

årsmöte.

12. Val av revisor

Per Bergwall föreslår omval på sittande revisorerna på 1 år. Pelle Persson och Anders

Alming.

13. Behandling av inkomna.

Inga inkomna motioner.

14. Övriga frågor.

Årsmötet uppdrar till Thilda Persson att se över eventuellt namnbyte av Facebooksidan så att

det är lika över allt och överensstämmer med ev facebookkonto tillsammans med riks, Sandra

Gardmo, kommunikatör.



15. Mötets avslutande

Anders Stävhag avslutar mötet kl. 19.15 och tackar extra Per Bergwall för väl utfört uppdrag.


