Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset
Årsmötesprotokoll 2020-03-15
§1

Till ordförande för mötet valdes Tommy Myhrberg och till
sekreterare valdes Lars Sundqvist.

§2

Göran Hedman och Bertil Rudström valdes att jämte
mötesordföranden justera årsmötets protokoll.

§3

Föreslagen föredragningslista med 20 punkter fastställdes.

§4

Röstlängden fastställdes, 18 personer närvarande samtliga
medlemmar.

§5

Utsänd kallelse godkändes. Kallelsen hade gått ut med post och
med e-post till de som har angivit sin e-postadress samt även
publicerad på Facebook och hemsidan.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
godkändes.
Kassör Agneta Söderblom gick igenom huvudpunkterna i den
ekonomiska redovisningen och öppnade för frågor om ekonomin.

§7

Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordföranden och
godkändes av mötet.

§8

Presenterad balansräkning fastställdes.
Årsmötet beslöt fastställa styrelsens förslag till disposition av årets
resultat 18,454 kr som förs över i ny räkning.

§9

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.
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§ 10

Presenterad budget för 2020 godkändes.

§ 11

Till ordförande i föreningen omvaldes Bo Andersson på 1 år.

§ 12a

Antalet ledamöter samtliga ordinarie beslutades till 9 plus
ordförande.

§ 12b

Mandatperioderna skall vara på 2 år med uppdelning av valet av
ledamöter så att det sker en överlappning mellan årsmötena.

§ 12 c

Ersättning till styrelsen.
Det beslutades, att samma ersättning som förra året dvs 100 kr per
styrelsemöte som ledamoten deltagit i, skall gälla.

§ 13

Till styrelseledamöter valdes:
Hans Gille, Maud Westerberg och Helen Sahlén Johansson
omval på 2 år.
Agneta Hultqvist nyval på 2 år.
Lennart Berlin, Lars Sundqvist, Peder Waern, Elisabeth Mikic
och My Laurell har 1 år kvar på sin mandatperiod.

§ 14

Till revisorer och ersättare valdes:
Ordinarie Bobby Lodin 1 år omval, sammankallande
Ordinarie Olle Pettersson 1 år omval
Ersättare Susanne Pettersson 1 år omval

§ 15

Det beslutades att ombud till bygdegårdsdistriktets stämma utses
av styrelsen.

§ 16

Till valberedning valdes:
Birgitta Sandell 1 år omval, sammankallande.
Jan-Olof Aggeborn 1 år omval.

§ 17

Ingen ändring av medlemsavgiften för nästkommande år
beslutades.

§ 18

Inga framställningar eller förslag hade inkommit till styrelsen 10
dagar före årsmötet.
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