Protokoll från Gfokets årsmöte 9 mars zDzl.Webbmöte i Jitsi Meet.

l.

Årsmötets öppnande.
Ordftirande Peter Karlsson håilsade alla våilkomna och öppnade mötet.
10 personer niirvarande (Peter Karlsson, Lasse Lind, Renöe Olsåker, Anders Hedin,

krgvar Sjöholm, Jörgen Wennerberg,Lerta Karlsson, Kajsa V/eiderstand, Karin
Lindaht och Anders Hansson).

2. Val av ordfiirande och sekreterare

fiir mötet.
Peter Karlsson valdes till ordfiirande och Karin Lindahl till sekreterare ftir mötet
inledningsvis men på grund av dålig kontakt med Peters uppkoppling valdes Renöe
Olsåker att överia ordftirandeskapet ftir mötet.

3.

Val av två protokolljusterare och röstiiknare.
Lasse Lind och Kajsa Weiderstrand valdes till protokolljusterare.

4.

Fraga om mötet utlysts på rätt sätt.

Mötet var enigt om att så var fallet.

5. Faststiillande av ftiredragningslista.
Föredragningslistan godkåindes av mötet.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport for 2020.

Samtliga deltagare hade tagit del av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
rapporten i utskick ftire mötet och beslöt att godkåinna dessa handlingar.

7.

Revisorernas berättelse.
Mötet godkåinde revisionsberättelsen som de tagit del av i tidigare utskick i samband
med kallelsen till mötet.

8.

Fråga om ansvarsfrihet

9.

ftir styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2020.

VaI av ordftirande.
Mötet beslutade om omval av Peter Karlsson som ftireningens ordftirande for 2021.

10. Val av ordinarie styrelseledamöter pä2 år.
Lasse Lind och Clas-Göran Andersson valdes om och nyval giordes av Stefan
Björklund och Clas-Gunnar Olofsson som ordinarie ledamöter på två år.
Anders Hedin, Karin Lindahl, Ove Lindgren, Sofia Lööf och Jörgen Wennerberg
valdes till ordinarie styrelseledamöter pä2 är 2020 ochkvarstar dåirmed i styrelsen.
(Ingvar Sjöholm och Lars Lundin tackade nej till omval i styrelsen.)
11.

Val av ersättare i styrelsen på I år.
Omval giordes av Kajsa Weiderstrand, Gunnar Bergman och Eva-Britt Kärlsson och
nyval giordes av Lena Karlsson och Robert Ingvarsson som ersättare i styrelsen på ett
år.

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

Styrelsen ftireslog mötet att Öfolket fortsätter med gemensarnma arbetsdagar en lördag
i början av mfuraderra maj till september. Mötet godkåinde detta ftirslag.
Styrelsen ftireslog mötet att uppdra åt styrelsen att ingå ett samarbetsavtal mellan
Studiefiirbundet Vuxenskolan och Öfolket. Mötet godkåinde detta och det beslutades
att ett avtalsftirslag skulle upprättas fiir godkiinnande på ett medlemsmöte.
14. Faststiillande av avgifter

ftir ftireningen.

Mötet beslutade att behålla nuvarande medlemsavgifter 50 kx/år fiir enskild medlem,
500 kr fiir livstid fiir enskild medlem och 300 krlår fiir ett fiireningsmedlemskap.
15. Faststiillande av Projektplan och Budget

for202l.

Mötet hade tagit del av handlingarra i utskick i samband med kallelsen till mötet och
beslutade att godkåinna dessa.
16.

Val av valberedning infiir nåista årsmöte.
Ingvar Sjöholm valdes som sarnmankallande och Anders Hansson som biträdande

i

valberedningen.
17. Öwiga frågor.
Jörgen Wennerberg inforrrerade mötet om arbetet med den planerade

återuppbyggnaden av uthuset vid torpet. Han hade tillsammans med Ingvar Sjöholm
och Anders Hedin diskuterat material och kostrader ftir bygget och begåirt och fiitt en
offert på materialkostrader fran Optimera på 133 787 l<r.I kostraden ingick ej dörrar
och fiinster, innervåigg, skruv etc som gör att kostnaden stiger till ca 150 000 kr.
Tillkommer också kostraden fiir öppen eldstad (15 000 kr) ftirg och diverse som gör
att kostnaden hamnar päca 190 000 kr totalt. Jörgen hade infonnerat Mikael Karlsson

om detta och lovat en ny tur ut till ön ftir att diskutera vidare om kommunens
engagemang i bygget. Ett möte har planerats den 23 mars med Sofia Rahmn,
samordnare

ftir arbetslösa i kommunen, angående eventuell §tilp med arbetsledning

och arbetsdeltagare
I 8.

fusmötets avslutande.
Mötets ordftirande tackade ftir fiirtroendet och ftirklarade mötet avslutat.
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