Protokoll från Öfotkets årsmöte 2L mars 2022 i Studiefiirbundet
Vuxenskolans lokaler.

l.

Årsmötets öppnande.
Ordforande Peter Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
12 personer nåirvarande (Peter Karlsson, Lasse Lind, Renöe Olsåker, Anders Hedin,

Ingvar Sjöholm, Jörgen Wennerberg, Kajsa Weiderstrand, Karin Lindahl, Bengt
Malm6n, Stefan Björklund, Jonny Danielsson och Barbara Sandell).

2.

Val av ordftirande och sekreterare ftir mötet.
Peter Karlsson valdes

till

ordftirande och Karin Lindahl

till

sekreterare ftir mötet.

3. Val av två protokolljusterare och röstråiknare.
Kajsa Weiderstrand och Jörgen Wennerberg valdes.
4.

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

Mötet var enigt om att så var fallet.
5.

Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes av mötet.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2021

Arbetsgruppernas verksamhet gicks igenom. Anders redogjorde ftir husgruppen,
Ingvar för områdesgruppen, Lasse för dokumentation och informationsgruppen och
Rende för trädgårdsgruppen. Gemensamt för alla grupper har varit båtproblem och
pandemirestriktioner som försvårat arbetet men en hel del arbeten har ändå utförts och

finns redovisade i verksamhetsberättelsen. Lasse påpekade att åtgärder som ligger
inom kommunens ansvarsområde bl. a stigröjningar, byggande av spänger, bojar och
skyltar vid bryggoma och övriga arbeten vid norra bryggan inte ännu blivit utförda.
Lasse gick sedan också igenom den ekonomiska rapporten. Föreningens ekonomi är
god och utgifterna under verksamhetsåret har varit mindre p g a pandemin och
båtproblemen som medfört mindre resor till ön. Medlemsantalet har ökat med2
medlemmar till 150 (varav 12 nya medlemmar). Många gåvor har inlämnats av
besökare och Öfulksmedlemmar. Samtliga deltagare i mötet hade tagit del av
verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten i utskick före mötet och beslöt
att godkänna dessa handlingar.
Anders redogjorde lor ekonomin runt det planerade uthusbygget som ligger utanför
föreningens ekonomi. Kommunen beviljade under året ett bidrag pä220 000 kr till
material. 170 000 kr har använts till material som finns lagrat på kommunala förråd
för vidare transport ut till ön. Muntligt avtal finns också om bidrag till snickare for
utförande av arbetet.
7.

Revisorernas berättelse.
Barbara läste upp revisionsberättelsen.
Mötet godkände revisionsberättelsen.

8. Frågan om ansvarsfrihet
Styrelsen bevilj ades

9.

ftir styrelsens ledamöter.
ansvarsfrihet ftir verksamhetsäret 2021

Val av ordforande.
Mötet beslutade om att välja Anders Hedin som ordförande på ett år.

10.

Val av ordinarie styrelseledamöter pä2 är.
Karin Lindahl, Sofia Lööf och Jörgen Wennerberg omvaldes till ordinarie
styrelseledamöter på 2 år.
Nyval av ordinarie ledamöter på två år gjordes av Kent Magnusson och Lennart
Andersson.
Lasse Lind, Clas-Göran Andersson, Stefan Björklund och Clas-Gunnar Olofsson
kvarstår som ordinarie ledamöter. valdes på två är 2020.

I

l. Val av ersättare i styrelsen på 1 år.
Omval giordes av Kajsa Weiderstrand, Eva-Britt Karlsson, Lena Karlsson och Robert
Ingvarsson som ersättare i styrelser-r på ett år.

12.Yal av revisor samt ersättare.
Omval gjordes av Marie Brunnegård som revisor på ett år. Till ersättare på ett år
valdes Barbara Sandell.
13. Behandling av enskilda motioner och styrelsens forslag.

Seunderpunkt

16.

14. Infbrmation om läget beträffande
-tillgång tillbåt och uthusbygget
Båt: Öfolket har av kommunen fått besked om att fä ett extra kulturbidrag på 30 000 kr.
Det skulle vi delvis, tillsammans med egna pengar, kunna använda till inköp av egen båt.

fick i uppdragatt sondera möjliga båtinköp. Båtplats i Tössebäcken kollas upp av
Ingvar. Båten och båtplatsen som delats med Tösse idrottsftirening som skött
sophämtningen på öarna i Tösse skärgård har kommunen betalat men platsen för båten har
hela tiden varit garanterad för Öfolket genom avtal med SSÅV som Ingvar Sjöholm
Lasse

ordnat varje år.
Uthusbygget:
Anders och Lasse redogjorde ftr svårighetema med att skaffa lämplig personal som
kommunen kan ge bidrag till ftir byggnationen. Personema måste vara bidragsberättigade

samtidigt som de är lämpliga för arbetsuppgifterna med bygget. Arbetsftrmedlingen i
Åmål och kommunen har inte kunnat bidraga särskilt mycket, Peter Karlsson tidigare
ordförande i Ofolket har sagt sig vara villig men det behövs en snickare och flera

hantlangare. Arbetet med personalrekrytering fortsätter och Lasse var villig att försöka
med upprop bland medlemmar samt kontakt med arbetsförmedlingen i Säffle också.
15. Fastställande av avgifter

för ftireningen.

Mötet beslutade att behålla nuvarande medlemsavgifter 50 kr/år för enskild medlem.
500 kr for livstid ftr enskild medlem och 300 kr/år för ett föreningsmedlemskap.

16. Fastställande av Projektplan och Budget för 2021.

Ordföranden redogjorde för projektplanen. Gemensamma arbetsdagar första lördagen i
varje månad maj till september ville mötet behålla. Anders meddelade att kvarvarande
inredningsplaner på kök och lilla rummet är fortsatt aktuella liksom en del finjusteringar

runt eldstäderna. Områdesgruppen vill ligga på kommunen om arbetena vid bryggorna,
särskilt den nora. och stigröjning med mera. Trädgårdgruppen fortsätter med sina
odlingar och ftirsöker inrikta sig på att förenkla skötseln men behålla den traditionella
stilen. Jörgen menade att gamla uttiänta gjutjärns trädgårdsmöbler kan hämtas pä Östby
och fixas till med nya brädor och ftirg.
Lasse redogiorde för budgeten som sedan fastställdes av mötet.

17.Yal av valberedning inför nästa årsmöte.
Peter Karlsson valdes som sammankallande och Bengt Malmön som biträdande i

valberedningen.
18. Övriga frågor.

Lite prat om skötsel och ansvarområden mellan kommunen och de olika föreningarna på
öarra i Tösse skärgård samt jämfcirelse med vilka åtgärder Västkuststiftelsen gör inom de
naturreservat som de sköter. Sammanfattningsvis ar Öfolket lite besviken på kommunens
engagemang ftir de åtgärder de lovat utföra på Storön under åren. Samarbetet med Teknik och
fritidsförvaltningen för Säffle-Åmål har heller inte alltid varit så lättarbetat och man upplever
att åtgtuder inom Åmåls kommun kommer lite i andra hand.
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9. Årsmötets avslutande.

Mötets ordfiirande tackade ft)r ftirtroendet och ftirklarade mötet avslutat.
Under senare delen av mötet bjöds deltagarna på en god smörgåstårta.

Karin Lindahl, sekreterare
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