Protokoll
Öfolkets årsmöte 201 6-03-1 0
Plats: Samverkets lokaler, Amål
§ 1. Årsmötets öppnande.
Föreningens ordförande [ngvar Sjöholm öppnade mötet

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Anders Hedin valdes

till ordförande för mötet och Pär Lindström till

sekreterare för mötet.

§3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Kajsa Weiderstrand och Ingrid Gregersen valdes. (21 medlemmar var närvarande).

§4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Föreningens sekreterare Gunnar Bergman meddelade att mötet meddelats tre veckor i förväg. Mötet
godkände med detta utlysningen.
§5 Fastställande av föredragningslista.
Mötet godkände den presenterade f-öredragningslistan.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse.

Gunnar Bergman drog den utdelade årsberättelsen för 205 i sammandrag. Arbetsgruppelxas beskrivning av vad som skett under 2015 samt räkenskaperna ingick i denna. Verksamhetsberättelsen komer
att finns tillgänglig på föreningen hemsida efter årsmötet.
§7 Styrelsens ekonomiska rapport.
Föreningens kassör Lasse Lind presenterade denna i sammandrag. Vid årslutet fanns ca 40.000:- i
gångar varav ca. 20.000:- är intecknade för renoveringen av torpets lottvåning.

till-

§8 Revisoremas berättelse.
Föreningens valde revisor Lars Lundin läste upp revisoremas berättelse och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 och att räkenskapelxa för 2015 fastställs. Utanför revisionsberättelsen påtalar Lars att många medlemmar inte betalt årsavgift för 2015 och att en del avgifter saknas även f-ör
2014. Årsmötet uppmanar kassören att utsända påminnelser i positiva ordalag.

-

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Arsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
§ l0 Val av föreingens ordttirande.
Valberedningen föreslog Mattias Petterson som ordf'örande för 2016. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

I Val av övriga styrelseledamöter och

suppleanter.
Valberedningens förslag var;
-att Anders Hedin, Ove Lindgren, Bengt Malmdn och Roger Magnusson väls för en period av tvä är.
-Ingvar Sjöholm fyllnadsväljs efter Mattias Pettersson och Pär Lindströrn fyllnadsväljs eftel Gunnar
Bergman. Bägge på ett år.
-att Gunnar Bergman, lngrid Gregersen, Kent Ståhl, Jan Lindgren, Karin Lindahl och Nicklas Lind
väls som suppleanter på ett är.
Arsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§1

I

Val av revisor och suppleant.
Omval förslog för Lars Lundin som ordinarie och Maj-Lis Dolk som suppleant.
Arsrnötet beslutade enligt förslaget.
§ 12

§ 13

Val ar r alberedning.

Val av Roger Magnusson, sammankallande, Kajsa Weiderstrand och Jan Lindgren förslogs.
Ärsmötet beslutade enligt förslaget.
möjliggör för föreningar att bli medlemmar.
inkommit
från
några föreningar om att bli medlemmar i föreningen
Styrelsen meddelade att önskemål
Öfolket. Styrelsens förlag är att stadgarna ändras sån att föreningar kan bli stödjande medlemmar dock
ej röstande medlemmar. En del farhågor dryftades om att föreningens, och öns, faciliteter kan överutnyttjas. Diskussionen avslutades med att styrelsen fastställde att om problem uppstår får man ta ställning till hur detta ska hanteras.
Arsmötet beslutade att stadgarna ska ändras så att föreningar kan bli stödjande medlemmar.
§

14 Styrelsen, bland annat stadgeändring som

§15 Fastställande av medlemsavgift för 2016.
Kassören Lasse Lind presenterade förslaget att avgiflen f-ör föreningar
enskilda medlemmar 20 -lär alten-rativt 500:- för livstid.

blir 300:-/år och oförändrat för

§16 Fastställande av budget och verksarnhetsplan för 2016.
En muntlig verksamhetsplan drogs av lngvar Sjöhohn som också meddelade att budgeten huvudsakligen byggs av de bidrag som fås från Amåls kommun. Färdigställandet av torpet har högsta prioritet.
Även bryggan mot Björkön avses att byggas. Bengt Mahn6n meddelade att han har kontakter med
kommunens miljöstrateg och bidrag till i första hand vassröjning. Andra möjligheter till bidrag, t.ex.
från allmänna arvsfonden diskuterades.
Årsmötet ansåg sig nöjda med denna redogörelse.
§

17 Övriga frågor

Avgående ordföranden Ingvar Sjöholm avtackades rned gäva och applåder för sina insatser som ordförande.
Bengt Malmdn föreslog att inför nästa årsmöte välja samtliga styrelseledamöter på ett år.
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Anders Hedin, årsmötesordförande
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