Protokoll från Ö-folkets årsmöte 9 mars 2020.

1.

Årsmötets öppnande.
Ordförande Peter Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Närvarolista skickades runt. 10 medlemmar var närvarande på mötet. Mötet inleddes
med fortäring av smörgåstårta och kaffedrickning.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Peter Karlsson valdes till ordforande och Karin Lindahl till sekreterare ftir mötet.

3. Val av två protokolljusterare
Ingvar Sjöholm valdes
protokolljusterare.

4.

till

och rösträknare.

rösträknare och Kajsa Weiderstrand och Ren6e Olsåker

till

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

Mötet var enigt om att så var fallet.

5. Fastställande

av ftiredragningslista.
Föredragningslistan godkiindes av mötet.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.

Verksamhetsberättelsen genomgicks av ordföranden och sekreteraren for mötet samt
representanter for de olika arbetsgruppema. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

7.

Styrelsens ekonomiska rapport.
Styrelsens kassör Lasse Lind redogjorde för den ekonomiska rapporten i

verksamhetsberättelsen. Denna godkändes därefter.
Frågan om huruvida en medlemsförteckning kan göras tillgänglig för alla
diskuterades. Mötet enades om att det är bra som det är nu att föreningens kassör har
en aktuell medlemslista flor att hålla koll på inbetalda medlemsavgifter och for att
kunna göra utskick via sms och mail till medlemmarna.

8.

Revisorernas berättelse.
Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som därefter godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet

for styrelsen.
Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2019

.

10. Val av ordforande.
Mötet beslutade om omval av Peter Karlsson som föreningens ordforande för 2020.
11. Val av ordinarie styrelseledamöter pä2 är.
Anders Hedin, Karin Lindahl, Ove Lindgren, Sofia Lööf (alla omval) och Jörgen
Wennerberg (enda nyvalet) valdes till ordinarie styrelseledamöter pä2 är.
(lngvar Sjöholm, Lasse Lind, Claes-Göran Andersson och Lars Lundin kvarstår i
styrelsen, valdes pä2 är 2019.)

12.Yal av ersättare i styrelsen på

1 år.

Kajsa Weiderstrand, Per Lindström, Gunnar Bergman, Eva-Britt Karlsson och Stefan
Björklund valdes till suppleanter på ett år.

13. Val av revisor och revisorsuppleant samt val av valberedning.
Marie Brunnegård och Clas-Gunnar Olofsson valdes som revisor respektive
revisorsuppleant.

Val av valberedning.
Clas-Gunnar Olofsson (sammankallande) och Ingvar Sjöholm (suppleant) valdes till
valberedning ft)r nästa år..
14. Behandling av enskilda motioner och styrelsens förslag.
Se

punkt

16.

15. Fastställande av avgifter

fiir fiireningen.

Mötet beslutade att behålla nuvarande medlemsavgifter 50 kr/år for enskild medlan,
500 kr fiir livstid lor enskild medlem och 300 kr/år for ett ftireningsmedlqglskt, .

:

I 6.

Fastställande av budget och verksamhets-/proj ektplan.
Lasse redogjorde flor sifi fiirslag till ftireningens budget for 2020 som gjorts upp
utifran erfarenheter fran tidigare år samt den projektplan som styrelsen satt ihop

fiir

det kommande verksamhetsåret. Ingvar påminde om att styrelsen under ett möte
tidigare i år beslutat bidraga med 1000 kr till en hjärtstartare. Budgetforslaget
godkåindes efter detta tillägg.
Projektplanen ftir de olika grupperna gicks igenom av representanter ftir gruppema.
Mötet hade inga inviindningar mot projektplanen. Tillades ftiljande av Anders och

Ingvar:
Anders Hedin meddelade att ca 25 000 kr återstår av kommunens avsatta medel på
totalt 50 000 kr till husets invlindiga renovering. Dessa medel ingår ej i ftireningens
budget men kommer att anvåindas ftir fortsatt renovering av huset bl. a arbeten i
... ;
anslutning till eldstäder och såikerhetsskydd vid vindstrappan.
Ingvar redogjorde fiir ett möte med Mikael Malm som rörde vilka åtgärder som
behövs vidtagas vid bryggorna och detta möte kommer att ftiljas upp me{ ett besök ute
på ön ft)r att bestämma mer i detalj vad som behöver göras. Ingvar tog även upp problemen med ftrtöjning vid bryggorna och visade ftirslag till en upplysningsskylt
som visar hur vi önskar att båtama skall lägga till for att fler båtar skall fä plats.
17. övngafrågor.

Organisationen med sophåimtning, samarbete med Tösse IF, vedleveranser och båten
diskuterades. Peter skall kontakta Viktor Weiberg och gå igenom detta. Ingvar
meddelade att båten skall finnas tillgiinglig i slutet på mars/början av april.
Lasse meddelade att Barbara Sandell önskade organisera en berättar- och

musikvandring i slutet på juni, liknande den som hölls fiirra året.
Peter och Ingvar redogiorde ftir ett informationsmöte om landsbygdsveckan 2918 6/9. Beslutades att frreningen kan ta ernot besök på ön till exempel i samband med
trädgårdsgruppens årliga skördefest och att Lars Lundin då också berättar om torpets
historia. Kontakt med Anna Hjelmberg och Lars Lundin skall ske under våren.

Ren6e tog upp frågan om fasta arbetsdagar. Mötet beslutade att fiirsta lördagen i varje

manad fran maj till september skall det vara möjligt att åka ut med båten från
Tössebäcken kl 10 fiir att kunna tillbringa dagen med gemensamt arbete på ön.
Jörgen framfiirde att det skulle vara låimpligt att folk som övernattar i stugan skriver
upp sig i en särskild fiirteckning så att ftireningen får koll på antalet övernattningar
under säsongen. Mötet beslutade att detta skulle ordnas.
Kajsa tog upp frågan om en insamlingsbössa vid bryggorna men mötet beslutade att
det var bättre att hiinvisa till ftireningens swishnummer ftir frivilliga bidrag i samband
med besök på ön.
Peter meddelade att han haft kontakt med Anders Hansson om att eventuellt kunna
anvåinda Vuxenskolans lokaler

i Gamla Tingshuset till ftireningsmöten om Samverkets

.U lokaler stiings.
1

8. fusmötets avslutande.

Mötets ordftirande Peter Karlsson tackade fiir fiirtroendet och forklarade.mötet
avslutat.
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