Protokoll fört vid årsmöte 2021-05-08 kt. 15.00

- 15,As

Plats: Ullna, norra områdets samlingsplats
Deltagare: Representanter enligt bifogad nrirvarolista (bilaga l).
Antalet röster var 52 stycken ftrdelade på 48 personer. Inga fullmalrter hade inkommit.
§1 Årsmötet öppnas

Styrelseordftiranden Irene Klee hälsade alla viilkomna ochfarklarade årsmötet öppnat. Åven
detta åx hade coronaviruset tvingat ftireningen att senarelägga årsmötetfuånmars till maj.
§2 Fastställande av dagordningen
Dagordning en (bilaga 2) godl«inde s.
§3

Val av ordfiirande fiir årsmötet

Ken Jibrdus tomt 94 valdes
mötet.

till ordfiirande ftir mötet.

Han tackade ftir ftirhoendet och fortsatte

§4 Vat av protokollf,örare och justeringsmän
Lena Cronvall Mordn tomt 119 valdes till mötets protokollftirare. Till justerare av dagens
protokoll tillika röstriiknare valdes Monica Uddenberg tomt 91 och Ulla Sandberg tomt
102tr03.
§5 Fråga om kallelse skett

i behörig ordning

Beslutades:
Att kallelse skett i behörig ordning, senast 14 dagar innan mötet på anslagstavlor, på webben
och med utskick.
Beslutades:
Att anvtinda närvarolistan som underlag ftir röstliingd.
§6 Styretsens verksamhetsherättelse
Verksamhetsberiittelsen presenterades (bilaga 3). Beslutades attläggaverksamhetsberättelsen
till handlingama.
§7 Revisorernas berättelse
Föreningens revisor Mona-Li sa Lef.r erthfar e dr o g revisionsberättelsen (b il a ga 4) .
Revisorerna hade inga anmiirkningar och tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihetfor
2020 års förvaltning.

Beslutades:
Att lägga revisorernas berättelse

till handlingarna.
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§8 Beslut

i anledning av fiireningens överskott eller underskott

Beslutades:
Överskottet for 2020, k 13 633 disponeras enli$ foljande:
Till reparationsfonden avsätts kr 14.800. Resterande, ett underskott omfattande kr
balanseras i ny råikning.
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§9 FaststäIlande av balans- och resultaträkningen

Beslutades:
Fastställa resultatriikningen for 2020 utvisande ett överskott på kr 13 633
samt balansriikningen per 2020-12-31 med en omslutning på k{ 459 527. (Bilaga 5)
§10 Fråga om ansvarsfrihet

fiir styrelsen

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for riikenskapsåret 2020.
§11 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer,
och suppleanter samt övriga fiirtroendevalda
Beslutades:
Att avsätta 73 000 kr exklusive sociala avgifter

till arvoden ftjr alla

§12 Framläggande av budgetfiirslag och fastställande av

berörda.

avgifter samt dag då dessa

senast ska vara betalda
Beslutades:
Att godkänna foreslagen budget 2021. (bilaga 6)
Beslutet innefattade att godkiinna ett extra uttag om 700 kr per tomt ftir innevarande är ftir att
finansiera renoveringen av servicehusen. Uttaget sker i juli och oktober 2027 med kr 350 per
gang.
Några frågor stiilldes av medlemmarna om servicehusens upprustning. De besvarades av
avgående styrelseledamoten Ingvar Carlsson.
Beslutades:

Att årsavgiften ft)r 2022b1ir kr 3 500 samt att den ska betalas enligt vad styrelsen best?immer
dock senast den 15 februari.
§13

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades (bilaga

7)

Slyrelseledamöter
Irene Klee, ordforande
Lena Cronvall Mordn, ledamot
Margareta Winell,ledamot
Margarcta Weinesjö, kassör
Jonas Molund,ledamot

Att styrelsen ska bestå av ftljande personer:

Tomt
138
119
34
65
8

Vald till
2022
2022
2022
2023(omval)
2023(nyval)
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Birgiua

Wikfeldt,ledamot

Styrelsesuppleanter
Robert Roos
Marianne Bauer
Per Hedlund
§14

54

2023(nyval)

Tomt
24
97
64

Vald till
2022 (nyval)
2022 (omval)
2022 (nyval)

Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning (bilaga 7)

Beslutades:

Att välja ftiljande personer:

Revkorer
Mona-Lisa Lefuerth
Monica Jönsson
Revisorsuppleanter
Hel6n Hurtig
Margareta Wallin

Tomt
1

98

Tomt

t42
9

Vuld till
2022 (omval)
2022 (nyval)
Vald till
2022 (omval)
2022 (nyval))

Valberedning
Ingen kandidat var frranmäld och ingen bland de ftirsamlade medlemmarna ville kandidera.
Beslutades: Att återkoflrma per mail/post
valberedning,

till

ftireningens medlernmar avseende val av

§ 15. Övriga frågor
Inga övriga frågor forelåg.
§16. Årsmötets avslutande
Ordförande tackade de niirvarande ftir visat intresse och avslutade årsmötet.
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Lena Cronvall Mordn

Justerare:
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Ulla Sandberg

