Protokoll för Södra Sillskatans stug- och vägförening
Årsmöte 2019-06-16
§1

Föreningens ordförande, Thomas Granlund, hälsade alla välkomna och förklarade
årsmötet för öppnat.

§2

Stig Nilsson valdes till mötesordförande och Maria Ögren till mötessekreterare.

§3

Hans Lundmark och Åke Ögren valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

§4

Thomas Granlund föredrog Verksamhetsberättelsen för år 2018 och föreningens
kassör Ylva Öhlund föredrog den ekonomiska redovisningen.
Underskottet i årets resultat beror till största del på att det under året köpts in en
hjärtstartare vilket beslutades på årsmötet 2018. Kostnaderna för vägunderhåll
tycks öka med upp emot 40% jämfört med tidigare entreprenör.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens Verksamhetsberättelse för 2018.

§5

Erik Burstrand föredrog revisionsberättelsen, via telefon, för verksamhetsåret 2018
och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§6

Årets resultat fastställdes till ett underskott på 15 189 kr.

§7

Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8

Föreningens kassör redovisade styrelsens budgetförslag för 2020.
Årsmötet godkände den föreslagna budgeten för 2020.

§9

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för 2020 till 1400 kr,
åretruntboende debiteras dubbel avgift.

§10

Årsmötet beslutade att fastställa styrelsearvodena till följande: 999 kr vardera till
ordförande, kassör och sekreterare samt fri vägavgift till samtliga ordinarie
styrelsemedlemmar.

§11

Årsmötet valde Thomas Granlund till styrelsens ordförande för en period på 2 år.

§12

Årsmötet valde Ylva Öhlund-Brännholm och Kenth Lindström till ordinarie
styrelseledamöter för en period på 2 år. Lars Axén valdes till ordinarie
styrelseledamot för en period på 1 år. (Stig Widmark kvarstår ytterligare 1 år.)

§13

Årsmötet valde Susanne Forsberg och Jan-Olov Kronqvist till suppleanter i styrelsen
för en period på 1 år.

§14

Årsmötet valde Anita Broström och Erik Burstrand till ordinarie revisorer samt
Mikael Marklund som suppleant, samtliga valda på 1 år.
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§15

Årsmötet valde Stig Boman, Olof Höglund och Åke Ögren till valberedning, samtliga
valda på 1 år.

§16

Årsmötet beslutade att årsmötesprotokollet, efter att det justerats, ska finnas
tillgängligt på hemsidan.

§17

Aktuella frågor:
 Den 7 juli kl. 10.00 arrangeras en kurs i hur hjärtstartaren fungerar. Alla som vill
delta anmäler det till Hans Lundmark.


Datum för årets arbetsdag och områdesfest fastställdes till 27 juli. Arbetsdagen
med samling kl. 10.00 och områdesfest med start kl. 17.00.

§18

Övriga frågor
 Thomas Granlund informerade om kommande vägunderhåll då vägen väster ut
kommer att grusas denna gång samt att hela grusvägen kommer att hyvlas.
Årsmötet informerades även om vilken kostnad de innebär att köpa in grusning
av stugvägen och alla uppmanades att köra lugnt på stugvägen.
 Styrelsen delade ut ett röstkort/stuga att användas på kommande årsmöten
och röstkortet ska följa med stugan vid ev. ägarbyte.
 Thomas avtackade Sigrid Burlin efter att ha ingått i styrelsen i 15 år, även Hans
Lundmark avtackades.

§19

Mötesordförande tackade för god uppslutning då hela 29 stugor var representerade
av en eller flera personer och förklarade årsmötet för avslutat.

…………………………………………………………..
Maria Ögren, mötessekreterare

……………………………………………………………..
Hans Lundmark, justerare

……………………………………………………………
Åke Ögren, justerare
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