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Protokoll Föreningsstämman den 25 februri 2020 

 
1. Ordförande B-O öppnade Föreningsstämman och hälsade de 14 deltagarna välkomna. 

2. Mötet var utlyst i behörig ordning.  

3. Dagordningen fastställdes och godkändes 

4. Val av: 
a.   B-O valdes till ordförande för mötet. 
b.  Götha valdes till sekreterare för mötet. 
c.  Anders Lund och Lars-Ivan Edwardsson valdes till justeringsmän och rösträknare för mötet. 
  

5. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes av var och en och godkändes. 

6. Torbjörn klargjorde för det gångna årets räkenskaper. 

7. Revisionsberättelsen lästes av var och en och godkändes 

8. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

9. Val av styrelse och suppleanter    Se sidan 3 
 Samtliga i styrelsen och dess suppleanter blir omvalda eller har ett år kvar. 

10. Val av revisorer och dess suppleanter   Se sidan 3 
 Revisorerna blir omvald resp. har ett år kvar. 
 Suppleanten Stig Olsson har 1 år kvar, Lars-Ivan Edwardsson efterträder 
 Ingvar Hedlund. 

11. Val av valberedning     Se sidan 3 
 Annika Leanders och Leif Eriksson har 1 år kvar.   

12. Val av övriga funktionärer i föreningen   Se sidan 3 
a. Badplatskommitté: Anders Lund och Ingvar Gustavsson har ett år kvar. 

             Viktor Netsman blir omvald. 
b. Festkommittén kvarstår oförändrad. Nya behöver värvas!! 

13. Besluta om lokalhyror och medlemsavgifter   Se sidan 4 
a. Lokalhyror för 2021 

            Kassören lämnade ett förslag att man kan hyra lokalerna en hel helg  
 (se kassörens bilaga) 
b. Medlemsavgifter för 2021  

            Oförändrat. 

14. Övriga frågor 
 Uppdelning i ansvarsområden står oförändrat. Frågan uppstod om Storbildsprojektorn. 

            Lars-Ivan kollar med Sammy Hansson om han är fortsatt aktuell som ansvarig. 
 
 
 



 
 
 
 

 Torbjörn Apelgren lämnade fram ett förslag om tillägg i hyresvillkoren pga  
 skadegörelse och försvunna inventarier efter uthyrning. 
 Punkt 5c ska göra hyresgästen ersättningsskyldig för skador och förlust av egendom. 
 Punkt 6 talar om att undermålig städning ska återställas av städfirma och hyresgästen 
 blir fakturerad för det. 
 Förbud bör också införas mot störande ljud som t.ex. smällare, raketer o hög musik. 
 Förslagen gillades av mötet. 
 

 B-O meddelade att Engmans Kapell har skjutit upp sitt evenemang till senhösten. 
 Ett musik-kafé med Vanja Lundell kommer att hållas här den 24 maj. 
  

15. Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Götha Johansson (sekreterare) 

 

  Justeringsmän 

 

 

________________________________   ________________________________ 

          Lars-Ivan Edvardsson    Anders Lundh 

  

 

 

 
 

 
 


