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Årsmöte 2020-07-19

Plats: Caravan Club, Olofsbo

1. Ordfiirande Björn Alfredsson hälsade alla välkomna och fi]rklarade årsmötet öppnat och

årsmötet konstaterade att det är behörigt utlyst.

2. Till ordfiirande for arsmötet valdes Björn Alfredsson.

3. Till sekreterare frr årsmötet valdes Carina Sunnerås Börjesson.

4. Till justeringsmän fiir protokollet, jämte ordöranden, valdes Helen Lundström och Tommy

Stenström.
5. Dagordningen godkändes.

6. Ordftirande Björn Alfredsson redovisade verksamhetsberättelsen fiir 2019

Inga frågor ställdes och verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

7 . Kassören Göran Bengtsson redogjorde for resultat- och balansrapporten. En vinst pä 1636,79

gjordes 2019. Det var en ökning på medlemsavgifter 2019 jämftirt med 2018, en ökning av

antalet medlemmar. En liten forlust gjordes på familjefesten men den var marginell. Det är

fortfarande en vinst på tipspromenaderna även om antalet minskar for varje år.

8. Jan Johansson läste upp revisorernas berättelse och årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

9. Björn Alfredsson läste upp verksamhetsplanen for 2021med visioner, mål & strategi,

kommunikation, aktiviteter och handlingsplan.

10. Göran Bengtsson läste upp budgeten for 2021som godkändes av mötet, finns möjlighet i
budgeten om man vill göra extra satsningar. Ett forsta beslut att infora brutet räkenskapsår

gjordes.

1 l. Behandlingar av inkommande ärenden och motioner:
a) Bygglovsansökan Äspelunda2:l 1 - Det blev avslag for bygglov av stall och

ekonomibyggnad.
b) Länsstyrelsens forslag till ändring av Morups Tånge - Det har varit ett möte mellan

Glommens Samfiillighetforening, Olofsbo Stugägarflorening, Länsstyrelsen och

Markägarna och det var många oklarheter från Länsstyrelsens sida. Deras forslag
inkräktar på al lemansrätten.

c) Utökning på lekplatsen - Sandlåda och gungbräda finns på plats. När det gäller större

saker så krävs tillstånd och styrelsen ska kolla på detta.

d) Tipspromenader - En ny sträckning av tipspromenaden har gjorts.

12. Beslut om arvode till nästa års styrelse, revisorer, stugfogde och valberedening kommer att

vara samma som 2019.
Ordforande 7500 kr
V:e Ordforande 4500 kr
Sekreterare
Kassör
Stugfogde

6000 kr
6000 kr
6000 kr

Styrelseledamot 4500 kr
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500 kr
500 kr
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Revisor
Valberedning

13. Beslutet om årsavgift giordes på 150 kr

i4. Fastställande av stadgeändringar från årsmötet 2019 § 12 giordes så nu iir det inga ersättare i

stvrelsen
15. Val av poster:

a) SlO* ntteOsson valdes som ordförande på I år

Ui nengt Unell, Bert Dahlgren och Mikael Jörgner är kvarsittande i år.

Omval gjordes på Kassör Göran Ben-utsson på 3 år

Omval giordes på Ledamot Gunnar Gustavsson pil2 ät

Nyval §ordes på Sekreterare Helen Lundström pä2 ät

c) Nyvat * ,.pr.r.ntunt till Folkrörelsens arkiv Helen LundstrÖm pä2 ät.

ai omval av rär,isor på Kurt Laxmark pä2 ät.Jan Johan_sson ?ir kvarsittande 1 år'

e) Omval av revisorsersättare på Ronni' Gabrielsson pä2 är,Teuvo Håinninen är kvarsittande

1 ar.

il Val till valberedningen På
forslag till valberedningen
valberedning.

16. Ovriga frågor:
Det blir mycket vatten På både

ansvar att det inte blir stopp.

1 år. Giliis Andersson och Peder Johansson avgär och inga nya

finns ej i dagsläget. Styrelsen kommer att ta fram en ny

vägar och mark när det regnar. men detta är markägarnas

17. Ordforande Bjöm Alfredsson avslutade mötet och tackade for visat inffesse'

Vid protokollet: Mötesordförande:

Tommy
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