Skärhamns Samhällsförening - Årsmötesprotokoll 190401
1. Årsmötets öppnande. Kl.15.00
Föreningens ordförande hälsar alla välkomna till denna, den femte årsstämman i Skärhamns
Samhällsförening.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Antal betalande medlemmar t om dagens datum är 33 personer. Närvarande, röstberättigade
medlemmar är 11 personer plus 1 person med giltig fullmakt = 12 röstberättigade medlemmar.

3. Registrering av fullmakter
Mats Sjöberg är representerad med fullmakt genom Barbro Geft.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
På förslag läggs Lars-Erik Ek till ordförande och Roberth Holmgren som sekreterare.
Stämman bifaller förslaget.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till Protokolljusterare och Rösräknare föreslås: Ingemar Mogren samt Kristina Wikberg.
Stämman godkänner förslaget.

6. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Stämman anser att mötet utlysts på rätt sätt och beslutar så.

7. Fastställande av dagordning och eventuellt övriga oanmälda frågor.
Stämman godkänner tidigare utskickad dagordning

8. 8a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen har gått ut till alla medlemmar via mail.
Samtliga på årsstämman har läst igenom verksamhetsberättelsen och den godkänns.
8b. Styrelsens årsredovisning / årsbokslut för senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Resultatet för 2018 är +13.877kr.
Kostnaderna för räddningsstege kommer att tas ut 2019. En sponsor har tagit hela fakturan, så i
nuläget vet vi inte den exakta summan som ska dras från kassan. Årsredovisningen godkänns.

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens revisionsberättelse läses upp av Lars-Erik Ek – Underskriven av sittande revisorer.
Stämman godkänner revisionsberättelsen.
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Stämman bifaller

11.Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften beslutas ligga kvar på 100 kr per person.

12.a) Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen har gått ut till alla medlemmar via mail.
Samtliga på årsstämman har läst igenom.
Stämman godkänner 2019 års verksamhetsplan.
b) Behandling av 2019 års budget.
Styrelsens budgetförslag läses upp av Magnus Gustafsson.
Budgeten för 2019 är reducerad med ca 15000kr p.g.a. att vi begränsar antalet utställare till
årets marknader. Vi behöver skaffa en beachflagga så att vi kan synas bättre. Räddningsstegen
beräknas gå på ca 12000 kr. Stämman godkänner budget för 2019.
Det framfördes önskemål om att Styrelsen tar fram en resultatrapport på 2018 års två
marknader, något som Styrelsen lovar ta fram och presentera för medlemmarna via mail.

13.Behandling av Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Det finns inga propositioner från Styrelsen till stämman.
b) Det finns inga motioner från medlemmar till stämman.

14.Sammanhållen presentation av valberedningens nomineringsförslag.
AVTACKNING
Styrelsen och Skärhamns samhällsförening vill tacka de medlemmar som nu avslutar sina
styrelseuppdrag och andra förtroendeuppdrag. De avgående i styrelsen är: Lotta Johansson,
Roberth Holmgren, Lars-Erik Ek samt Ingemar Mogren
Valberedningen består av: Kristina Wikberg, Karin Haby samt Barbro Geft.
Valberedningens arbete redogörs av Kristina Wikberg.
Valberedningens förslag till val av nya styrelsemedlemmar har skickats ut via mail sedan tidigare.

15.Val av
a) ORDFÖRANDE
Valberedningen föreslår Mats Wikberg till ny ordförande.
Stämman godkänner Mats Wikberg till ny ordförande,
b) LEDAMÖTER
Förslag till ny ledamot 1: Roberth Holmgren för 2 år.
Stämman godkänner Roberth Holmgren till ny ledamot i Ssf:s styrelse.
Förslag till ny ledamot 2: Mats Sjögren för 2år.
Stämman godkänner Mats Sjögren till ny ledamot i Ssf:s styrelse.
Fyllnadsval för Ingemar Mogren som slutar i Styrelsen ett år innan utgång.
Förslag till ny ledamot: Lars-Erik Ek för 1 år.
Stämman godkänner Lars-Erik Ek till ny ledamot i Ssf:s styrelse.

c) SUPPLEANT
Stämman går till val av suppleant till Styrelsen för ett år framåt.
Förslag till ny suppleant: Gun-Inger Göthede.
Gun-Inger väljs till suppleant i Ssf:s styrelse för ett år framåt.
d) REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER
Revisorer
Stämman går till val av 2 stycken revisorer för ett år framåt.
Förslag till Ny revisor (sk): Ingemar Mogren.
Förslag till Ny revisor: Stefan Janmar.
Till nya revisorer väljs Ingemar Mogren och Stefan Janmar.
Revisorssuppleanter
På förslag till revisorsuppleanter står: Carl Blom samt Robert Gustafsson för ett år framåt.
Till nya suppleanter väljs Carl Blom samt Robert Gustafsson.
e) VALBEREDNING
Stämman går till val av 3 stycken valberedare för ett år framåt.
Förslag till nya valberedare är:
Kristina Wikberg (sammankallande)
Barbro Geft
Gitte Norén.
Till valberedare väljs: Kristina Wikberg, Barbro Geft och Gitte Norén

16.Övriga frågor enligt kallelse och som eventuellt anmälts under punkt 7.
a) Sommarens marknader
Föreningen anordnar i år 2 stycken marknader:
Försommarmarknad 1 juni och Sommarmarknad 27 juli.
De blir föreningens femte och sjätte arrangemang.
Vi behöver anskaffa en beachflagga så att vi har möjlighet att synas bättre.
Det kommer att behövas frivilliga i anslutning till marknadsdagarna. Om vi delar på uppgifterna
kommer det bli enkelt och en trevlig aktivitet tillsammans. Arbetsgruppen ber om frivilliga.
Våren och övriga aktiviteter.
Inga aktiviteter planerade under våren. Förslag väcks om att ha öppna föreningsmöten där
medlemmar såväl som ickemedlemmar har möjlighet att delta och träffas. Det väcks också
frågor om vikten av att ha viktiga och engagerande samhällsfrågor. Allt för att lägga grund för ett
ökat antal medlemmar.
b) Trafikgruppens arbete.
Trafikgruppens årsberättelse lästes upp av Ingemar Mogren som gruppens samordnare. Det är
roligt att trafikgruppen är i full gång och arbetar med olika trafik- och säkerhetsfrågor. Bland
annat arbete för säkra gångpassager i centrum. Höjd säkerhet vid busshållplatser. Arbete för ny
skyltning vid Ma-Bru (Siröd) gällande omdirigering av tung trafik via Märkestensinfarten. Man
ska även följa processen med den planerade utbyggnaden av en ny gång- och cykelbana i Utäng.

c) Hur ska föreningens vinstmedel fördelas?
Förra årets förslag ligger kvar enligt följande:
- En offentlig hjärtstartare med placering på eller i närheten av Skärhamns torg.
- En robust och snygg offentlig cykelpump med placering på eller i närheten av Skärhamns torg.
Förslag på alternativ till dessa är välkomna och kan skickas in till Styrelsen.
Räddningsstege är på plats längst ute på A-bryggan (mitt emot 5-Knop).
Frälsarkrans med ställning väntas bli installerade under våren.

17.Årsmötets avslutande. Kl. 16.30
Vi tackar alla medlemmar för att de mött upp. Styrelsen tackar alla som påtagit sig roller i
föreningen. Vi tackar Nordeviks Hotell som ställer upp så bra med bra lokaler och god fika.

Tid och Datum: ______________________________________

Vid protokollet:
Roberth Holmgren____________________________________

Magnus Gustafsson___________________________________

Datum: ____________________________________________

Protkolljusterare 1: __________________________________

Datum: ____________________________________________

Protkolljusterare 2: __________________________________

