Protokoll från Öfiithets årsmöte 9 mars 2017
1. fusmötets öppnande
Föreningsens ordforande Mattias Pettersson öppnade mötet och hälsade
alla välkofilna.

2. Yal av ordforande och sekreterare for mötet.
Anders Hedin valdes till ordfiirande ftir årsmötet

och Pär Lindström som

sekreterare.

3.

Luröskärgårdens Natur- och Kulturftirening genom Martin Sandmark och
Henrik Ahlgren berättade om sin verksamhet. Martin och Hans berättade
med inlevelse och många trevliga bilder om de arbeten foreningen utfiirt
och utfor på såväl Lurön som Bärön i Millesviks skärgård. Från Bärön
visades bilder och berättades om pågående torprenovering. Frågor och
diskussioner ftirdes bl.a. kring hur foreningen lyckats att locka yngre
medlemmar till de arbetsdagar som arrarugeras vår och höst.
Nödvändigheten av social samvaro betonades. Martin och Henrik
tackades med en rejäl applåd och mer symboliska godispåsar.

4. Yal av tväprotokolljusterare tillika

rösträknare
Maj-Lis Dolk och Rene Olsåker valdes till protokolljusterare och
röstråiknare. (23 medlemmar deltog i årsmötet)

5.

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Lasse Lind meddelade att mötet utlysts genom mail, SMS och via
hemsidan. Mötet var enigt i att detta var i sin ordning.

6. Fastställande

av foredragningslista
Föredragningslistan godkändes av mötet.

7.

Styrelsen verksamhetsberättelse for 2016
Verksamhetsberättelsen for 2016 genomgicks genom att de olika
arbetsgrupperna redogj orde for sitt arbete. Verksamhetsberättelse
godkändes därefter.

8.

Styrelsen ekonomiska rapport
Styrelsens kassör Lasse Lind redogjorde for den ekonomiska rapporten
verksamhetsberättelsen. Denna godkändes därefter.

9. Revisorernas

berättelse
Föreningens revisor Lars Lundin läste upp revisionsberättelsen som

i

därefter godkåindes.
1O.Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen
Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet for verksamhetsåret 20 | 6.

11.Val av ordforande
Mötet beslutade om omval av Mattias Pettersson som foreningens
ordforande for 2017.

l2.Y aI av övriga styrelseledamöter
Ingvar Sjöholm, Pär Lindström, Lasse Lind och Claes-Göran Andersson
valdes som styrelseledamöter på två år.
Karin Lindahl och Sofia Lööf valdes som styrelseledamöter på ett år.
Kajsa Weiderstrand, Gunnar Bergman, Jan Lindgren, Nicklas Lind, Peter
Karlsson, Roger Magnusson, Lennart Andersson och Eva-Britt Karlsson
valdes som suppleanter

till

styrelsen på ett år.

13.Val av revisor och suppleant
Lars Lundin och Maj-Lis Dolk omvaldes som revisor respektive
revisorssuppleant
14.Val av valberedning
Ingvar Sjöholm och Jan Lindgren valdes som valberedning.
l5.Styrelsens forslag om gemensamma arbetsdagar samt allmän diskussion
och forslag om Öfolkets verksamhet.
Styrelsens forslag om gemensamma arbetsdagar under 2017 diskuterades
och forsta lördagen under maj-september beslutades bli arbetsdagar ute på
Storön. Praktisk information kommer att ges på hemsidan.
16.Faststä11ande av medlemsavgift for 2017 och2018

Mötet beslutade om oforändrad medlemsavgift,20 L«lär eller 500 kr for
livstid for enskild medlem och 300 l<rlär ftir foreningsmedlem ftir 2017
och 2018.
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7.

Fasställande av budget och verksamhetsplan (Proj ektplan 20 17)
Styre I sens foreslagna proj ektplan go dkåinde s.

S.Deltagare i arbetsgrupperna
Följande deltagare i de olika arbetsgrupperna fastställdes:
Byggnadsgruppen: Anders Hedin (sammankallande), Ove Lindgren,
Mattias Pettersson och Claes-Göran Andersson.
Inredningsgruppen: Sofia Lööf och Nicklas Lind.

Omgivningsgruppen: Ingvar Sj öholm (sammankallande), Pär Lindström,
Lasse Lind, Bengt Malmdn, Eva-Britt Karlsson och Joakim Karlsson.
Trädgårdsgruppen: Kajsa Weiderstrand, Ingrid Gregertsen, Karin Lindahl,
Rende Olsåker och Claes-Gururar Olofsson.
Dokumentationsgruppen: Maj-Lis Dolk, Lars Lundin, Leif Nilsson och
Gunnar Bergman.
19.Övriga frågor
Det meddelades att Jan Lindgren varit i kontakt med FIPJ och att de
kommer att skänka en begagnad röjsåg till fiireningen. Detta mottogs med
glädje då detta blir ett viktigt tillskott verktygsarsenalen. Möjligheten aff
bereda en sponsorplats på hemsidan ska undersökas och medlemmarna
uppmanades att komma med fler sponsorsforslag.

20.fusmötets avslutande
Mötets ordforande Anders Hedin tackade for fortroendet och ftirklarade
mötet avslutat.

Vid anteckningen Pär Lindström, sekreterare
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Anders Hedin, mötesordforande
c-\

'/+t'o )u'(
Maj-Lis Dolk

Rende Olsåker

