LAUKER – LÖVVIKENS BYASTUGEFÖRENING
Årsmötesprotokoll 2021-07-04

01.

Till mötesordförande valdes Lotta Åhman

02.

Till sekreterare för mötet valdes Christina Löfgren

03.

Till justerare för mötet valdes Mats Lundberg och Mari

Grönlund

04.

Föredragningslistan godkändes efter att man strukit

styrelsens förslag under punkt 12 A

05.

Röstlängden fastställdes till 29 stycken, bifogas protokoll

06.

Kallelsen godkändes

07.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

lästes upp och lades till handlingarna.

08.

Styrelsens budget och verksamhetsplan lästes upp och

godkändes

09.

Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna

10.

Fastställande om balansräkning samt disposition av årets

resultat godkändes.

11.

Mötet svara de ja på frågan om ansvarsfrihet för styrelsens

ledamöter

12a. Beslutades att styrelsen ska ha 7 ledamöter och 2 suppleanter

12b. Beslutades att det är 2 års mandatperiod för ledamöter och 1
år för ordförande och suppleanter.

12c. Årsmötet beslutar samma ersättning 995 kronor per år i
arvode till ordförande, sekreterare, kassör och hemsidesansvarig.
Mötet beslutade att styrelsen ska se över alla ersättningar

12d. Mötet beslutade att hyran skulle vara oförändrad

13.

Till ordförande i föreningen på 1 år valdes Christina Löfgren

14. Till övriga ledamöter på 2 år valdes Emma Lange, Mats-Göran
Lundberg och Hjördis Eklund. På 1 år valdes Ann-Marie Enberg, PerErik Karlsson och Helena Skarin kvarstår 1 år. Till suppleanter på 1
år valdes Tommy Jonsson och Monica Söderlind

15. Till revisorer på 1 år valdes Ann-Kristin Eklund och Greger
Lindblom. Till ersättare valdes Elisabeth Wihlbeck. Bernt Lundberg
reserverade sig mot Greger Lindblom. De nya revisorerna sköter
revidering från den 5/7-2021

16. Till ombud för bygdegårdsdistriktets stämma beslutades att
styrelsen utser detta

17. Till valberedning valdes Kent Löfgren, Lars-Åke Grönlund och
Monica Sandberg

18.

Till kulturrepresentant valdes Mats Lundberg

19. Styrelse försöker att hitta en ungdomsrepresentant

20. Beslutades att ha oförändrade avgifter inför 2022

21. Inkomna motioner lästes upp och behandlades. Bifogas
protokollet

22. Helena informerade om ställplatserna och hur vi ligger till med
dessa. Christina informerade om Sandviken och förslag lades fram
till årsmötet som man beslutade att bifalla. Bifogas protokoll

