S t o r a T j ö r n e k a l v s In t r e s s e f ö r e n i n g

Årsmöte Stora Tjörnekalvs Intresseförening
Närvarande: se bifogad närvarolista
Plats: Utanför Boden
Tid: 2020-07-10 kl. 18.30
1.

Föreningens ordförande Inger Öhrn hälsar välkomna och
förklarar mötet öppnat.

2.

Parentation.
En tyst minut hålls för att hedra minnet av Sven Rönne.

3.

Dagordningen godkänns.

4.

Till ordförande för mötet väljs Inger Öhrn.

5.

Till sekreterare för mötet väljs Ingvar Torgersson

6.

Stämman konstateras vara behörigt utlyst enligt stadgarna.

7.

Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Sten-Åke Eliasson och Pia
Johansson.

8.

Röstlängden fastställs.

9.

Styrelsens årsberättelse, skriven av Inger Örhn lästes upp.

10.

Kassör Patrick Lindoff redovisar räkenskapsåret 2019 / 2020,
Inkomster och utgifter, första april 2019 – sista mars 2020. Vid bokslutet
hade föreningen 76.400 kr.

11.

Revisorerna Elisabeth Sjöberg och Björn Stillefors läser upp
revisionsberättelsen och rekommenderar årsmötet att ge styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.
Revisorerna lyfte fram att färre har betalat medlemsavgifter, något
som är viktigt att uppmärksamma styrelsen och medlemmarna på.
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12.

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

13.

Årsavgiften för medlemskap i föreningen bestämdes:
250 kr för enskild medlem,
500 kr för familj,
En oförändrat avgift från föregående år.
Bg Intresseföreningen = 5473 - 6681
Swish Intresseföreningen = 1236172563

14.

Val av ordförande för ett år.
Inger Öhrn omvals till ordförande för ytterligare ett år.

15.

Val av styrelseledamöter:
Lena Wedlin, väljs för 1 år.
Lena Steijner, Putte Wedlin, kvar ytterligare 1år,
Ingvar Torgersson, Patrick Lindoff omvaldes på 2 år till 2022.
Nyval av Andrea Gullberg Lidö på 2 år som ersättare för Philip
Wandhammar.

16.

Val av revisorer sker på 1 år. Till revisorer för ytterligare ett år
väljs Elisabeth Sjöberg och Björn Stillefors/”Blå huset”

17.

Till valberedning väljs Tom Sellberg, Tommy Johansson och
Kalle Hartvig.

18.

Tre motioner har kommit in;
1/ Ekonomiskt stöd på 50000 kr för genomförande av bastu i gröna viken.
Motionen avslogs.
2/ Se över möjligheter att ordna badstegar i Glasa och Lauste. Efter
diskussion enades stämman om att gå vidare och ordna ett ”handtag” i
Lauste, liknande det som finns i Glasa.
3/ Skapa en blomsteräng på fotbollsplanen. Motionen föreslår att avstå
klippning av planen i början av sommaren - allt för at skapa en mångfald
i naturen. Stämman beslutade att klippa fotbollsplanen först 1:a juli nästa
år.

