Protokoll för Skärhamns Samhällsförenings Årsmöte
2018-05-06
§1

Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande hälsade alla varmt välkomna till den 4:e årsstämman
i Skärhamns Samhällsförening på Hotell Nordevik, Skärhamn

§2

Fastställande av röstlängd för mötet
Antal betalande medlemmar t o m dagens datum är 35 personer.
Närvarande, röstberättigade medlemmar är 13 personer plus 3 personer med
giltig fullmakt = 16 röstberättigare medlemmar.
Ytterligare 2 ej godkända fullmakter uppvisades, 1 ej undertecknad och 1 för
person som inte är medlem.
Röstlängd samt fullmakter finns med som bilaga.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Som ordförande väljer stämman Lars-Erik Ek och som sekreterare väljs
Gun-Inger Göthede

§4

Val av justeringsperson tillika rösteräknare
Stämman beslutade att en person jämte ordföranden var tillräcklig med tanke
på vår lilla förening och valde enhälligt Kristina Wikberg till justeringsperson
tillika rösteräknare

§5

Årsmötets behöriga utlysande
Föredragningslistan och årsmötesdokument hade sänts ut endast 2 veckor före
årsmötet istället för 3 enligt stadgarna. Efter att skälen till detta redovisats
tillfredsställande ansåg stämman det för behörigt utlyst.

§6

Godkännande av dagordning
Stämman godkände tidigare utskickad dagordning

§7

Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Ingemar Mogren.
Stämman godkände enhälligt verksamhetsberättelsen.
Styrelsens årsredovisning föredrogs av ordförande Magnus Gustafsson.
Stämman godkände enhälligt årsredovisningen.

§8

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Lotta Johansson
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§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag lämnade stämman enhälligt ansvarsfrihet
för styrelsen verksamhetsåret 2017.
Lars-Erik Ek passade på och tackade Magnus Gustafsson för allt arbete
som han lagt ned för föreningen.
Magnus tackade styrelsen för gott samarbete och det arbetet var och en
lagt ner under året.

§10

Fastställande av medlemsavgifter
Ordförande Magnus Gustafsson redogör för styrelsens motiv till medlemsavgiften:
Avgiften ska inte vara ett ekonomiskt hinder för att bli medlem
Alla ska ha råd att vara medlem i samhällsföreningen
Det ska var möjligt att använda "Swish" via mobilen som
betalningsform
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ligger kvar på nuvarande nivå,
dvs 100 kr/år och medlem.
Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag till medlemsavgift på 100 kr

§11

Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018
Styrelsens verksamhetsplan lästes upp av ordförande Magnus Gustafsson
Stämman godkände enhälligt verksamhetsplanen.
Också budget för 2018 lästes upp av Magnus Gustafsson.
Stämman godkände enhälligt budget för 2018.

§12

Behandling av motioner och styrelseförslag
Styrelsen hade lämnat ett förslag om nystart för Trafikgruppen som under 2017
haft få medlemmar.
Stämman lämnade till den kommande styrelsen att behandla ärendet.
Inga övriga motioner eller förslag hade inkommit till styrelsen.
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§13

Presentation av valberedningens förslag
Valberedningens förslag fanns inlämnat till styrelsen efter det ajournerade
årsmötet 2018-04-18 undertecknat av Anne Claesson. Ingen av valberedningens
medlemmar var närvarande.
Avgående ledamöter är
Magnus Gustafsson
Karin Haby
Ingemar Mogren

ordförande
styrelseledamot
styrelseledamot

Kvarstående ledamöter är
Robert Holmgren
1 år
Lotta Johansson
1 år
Magnus Gustafsson har tackat nej till ytterligare tid som ordförande men ställer
sig till förfogande som styrelseledamot
Ingemar Mogren har tackat ja till ytterligare omval.
Valberedningens förslag till ordförande var Ingemar Mogren.
Ingemar tackade nej till denna styrelsepost av skäl som redogjordes för under
mötet.
§14

Val av ordförande och styrelseledamöter
Stämman föreslog Lars-Erik Ek som ordförande för föreningen under ett år.
Lars-Erik tackade för förtroendet och stämman valde enhälligt Lars-Erik Ek.
Eftersom varken valberedningens ledamöter eller de föreslagna styrelseledamöterna var närvarande lämnade stämman följande förslag till de
två styrelseledamöter som skulle väljas:
Magnus Gustafsson
Ingemar Mogren

2 år
2 år

Båda tackade för förtroendet och stämmande beslutade enhälligt enligt förslag
§15

Val av revisor och revisorsuppleant
Till revisor på 1 år föreslog stämman Mats Wikberg och Barbro Geft som båda
tackade för förtroendet. Stämman beslöt enligt förslag.
Till revisorsuppleant föreslog stämman Kristina Wikberg som tackade för
förtroendet. Stämman beslöt enligt förslag.
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§16

Val av valberedning

Följande personer föreslogs av stämman att ingå i valberedningen
Kristina Wikberg
Karin Haby

Sammankallande
Med reservation för att Karin inte var närvarande
men enligt uppgift skulle kunna tacka ja till
uppdraget

Barbro Geft
Stämman godkände enligt förslag
§17

Övriga frågor
a)

Sommarens marknader
Som förslag till marknadsföring vid exvis marknader beslöts
att Lotta Johansson undersöker inköp av västar/t-shirts med
den nya "loggan" som visades upp vid det ajournerade årsmötet
Magnus Gustafsson informerade om att SIK ansvarar för
caféverksamhet vid marknaderna i sommar. Dessutom har
ett antal politiska partier anmält intresse för att deltaga.
Dessutom är det redan ett stort intresse för "knallarna" att
deltaga.

b)

Övriga aktiviteter
Stämman talade om olika trafikåtgärder som fortfarande är
aktuella att arbeta vidare med. Exempelvis problem vid
övergången från cykelbanan vid Boab, frånvaron av
övergångsställen på flera håll inne i centrum m fl. Styrelsen
fick i uppgift att se över aktualiteten och föreslå åtgärder.
Behov finns också av flyers för nytryck. Viktigt marknadsföringsmaterial.
-
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§18

Fördelning av föreningens vinstmedel
2 förslag till inköp finns från styrelsen:
1.
2.

Offentlig hjärtstartare
Cykelpump som klarar av att finnas i offentligheten

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågorna som bedömdes
mycket intressanta och viktiga.
§19

Föreningens logotyptävling
Ett förslag har inkommit och ett mycket trevligt sådant som presenterades
och fattades beslut om vid det ajournerade årsmötet i april.
Så här ser den ut och är framtagen av Anders Bodebeck.

§20

Årsmötets avslutande
Sittande ordförande Lars-Erik Ek tackade för förtroendet och tackade alla
för deltagandet i årsmötet och förklarade detsamma för avslutat.

Vid protokollet

Gun-Inger Göthede
Sekreterare

Kristina Wikberg
Justeringskvinna

Lars-Erik Ek
Ordförande

