Årsmötesprotokoll

20 20

2020-07-18

Hjortsberga samhällsförenings årsm öte 2O20

Datum
'l'id och

2020-07-17

plats

Digitalt årsmöte mellan 2-17 juli. All inkomna
röstsedlar har granskats av samtliga
styrelseledamöter.'fotalt har 16 medlemshushåll
deltagit. I de utskickade möteshandlingarna fanns
verksamhetsberättelsen, kassarapport,
revisionsberättelsen inkl revisorernas förslag
avseende ansvarsfrihet samt samtliga forslag på
beslut från styrelsen.

§ 1 VerksamhetsberättelsenVerksamhetsberättelsen lades

till handlingarna.

§2

Kassarapport

Kassarapporten lades till handlingarna.

§3

Ansvarsfrihel-

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.

§4

Medlemsavgift

Styrelsens förslag på oförändrad avgift på
100 kr/hushåll bifölls.

§ 5 VerksamhetsberättelsenVerksamhetsberättelsen Iades
§6

Kassarapport

§ 7 Revisorernas

rapport

till handlingarna,

Årsmötet godkände den och lade den till
handlingarna.
Årsmötet goclkände den och lade den till
handl ingarna.

§B

Ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det
gå ngna verksamhetsåret.

§9

Val

Till styrelsen valdes

a.

Ordförande:
Rolf Bladh

b.

l,edamöter:
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Björn Anderssonl, Elisabeth 13erggren,
Charlott Johansson, jerry Lindqvist, Micke
Ljunggren, Niklas Pettersson och Martin
Tinnus.

Till revisor valdes Lars-Olof [jranzdn.
Till valberedning valdes Sandra Ramström och
Camilla Oskarsson
§ 10

Stadgar

Styrelsens förslag på stadgar för föreningens bifölls
och fastställdes av årsmötet.

§ 11

Hjärtstartare

Styrelsens förslag att avsätta 10 000 kr till bidrag för
inköp av en hjärtstartare med placering centralt i
samhället samt att verka för att resterande medel
samlas in under hösten bifolls.

§ 12 t,os/strandpromenad Styrelsens forslag att bordet vid badplatsen ersätts
samt sittplatsen utmed strandpromenaden. tsordet
vid korsningen Skolvägen/Åredavägen forslas bort
och ersätts inte bifolls.
§ 13 Farthinder

Styrelsens forslag att verka for att farthinder sätts ut
i samhället bifolls med den reservationen att hänsyn
måste tas till var dessa placeras ut.

§ 14 Pubkväll

Styrelsens hade bett medlemmar om forslag på
tidpunkt och plats för av samkväm i samhället.
Följande forslag på tidpunkter inkom:
Höstaktivitet, 1.8 f 9, Sept/oktober
Följande forslag på platser inkom:
Kaninlandets inomhuslokal, l-ogen vid tlelgasungar,
Församl ingshemmet, H jo rtsbergagården, F orssa
säteri, Grusvägen vid busshållplatsen, LIIF
klubbstuga
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l3jörn Andersson har begärt att bli entledigacl från uppdraget

