Protokoll för Södra Sillskatans väg- och stugförening
Årsmöte 2020-06-13
§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

Gunnar Eriksson och Lars Vikberg valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

§4

Thomas Granlund föredrog Verksamhetsberättelsen för år 2019 och föreningens
kassör Ylva Öhlund föredrog den ekonomiska redovisningen.
Kostnaderna för vägunderhåll har ökat avsevärt jämfört med den för 2019
budgeterade kostnaden.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens Verksamhetsberättelse för 2019 med
korrigeringen att en stuga bytt ägare.

§5

Anita Broström föredrog revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 och föreslog
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§6

Årets resultat fastställdes till ett överskott på 230 kr.

§7

Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8

Föreningens kassör redovisade styrelsens budgetförslag för 2021.
Årsmötet godkände den föreslagna budgeten för 2021.

§9

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för 2021 till 1500 kr, vilket är en
höjning med 100 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 Stig Widmark och Lars Axén till ordinarie ledamöter för en period
på 2 år. (Thomas Granlund, Ylva Öhlund-Brännholm och Kenth Lindström kvarstår
ytterligare 1 år)

§12

Årsmötet valde Susanne Forsberg och Anna Jansén till suppleanter i styrelsen för en
period på 1 år.

§13

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

§14

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

1

§15

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

§16

Aktuella frågor och information:
 Vägarbetsdagen fastställdes till lördag 25 juli. P.g.a. pågående pandemi har
styrelsen än ej beslutat om det blir någon Stugfest samma dag som vägarbetet,
styrelsen återkommer med information.
 En repetitionskurs gällande användandet av hjärtstartaren kommer att erbjudas
under sommaren.
 I samband med vägarbetet kommer tältet att ses över efter att det blev skadat i
samband med stugfesten 2019.
 Under midsommarveckan kommer Piren att utrustas med en nya badstegen i
aluminium som föreningen köpt in.

§17

Övriga frågor:
 Thomas Granlund informerade om att Skogsstyrelsen kommer att räta upp
informationsskyltarna längs stigen som följer Harrbäcken samt att de luftburna
telefonkablarna kommer att plockas ner, däremot kommer stolparna ej att
kapas.
 Önskemål om att grusvägen ska asfaltera framkom. Årsmötet informerades om
att kostnaden för enbart asfaltteringen skulle uppgå till minst 1 miljon kr.
 En boklåda med låneböcker kommer att placeras ut i kuren vid T-korsningen.
 Thomas avtackade Jan-Olov Kronqvist som under några perioder varit suppleant i
styrelsen.

§18

Mötesordförande tackade för god uppslutning då hela 35 stugor var representerade
och förklarade årsmötet för avslutat.

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

……………………………………………………………..
Gunnar Eriksson, justerare

……………………………………………………………
Lars Wikberg, justerare

2

