Protokoll från Stockeviks Samhällsförenings årsmöte 16 augusti 2020
§1. Årsmötets öppnande :
Ordförande Ulf Ljungdahl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning:
Framlagt förslag till dagordning godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet:Ulf Ljungdahl valdes till mötets
ordförande och Pia Inberg-Svensson till mötets sekreterare.
4. Upprättande av närvarolista tillika röstlängd: Mötet beslutade att använda den
upprättade närvarolistan som röstlängd.
5. Val av justerare tillika rösträknare: Ingelie Turnesjö och Anci Johannisson valdes till
justerare och tillika rösträknare.
6. Frågan om Årsmötet blivit behörigt utlyst: Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst
7. Föredragning av
a. Styrelsens verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen gicks igenom och
lades till handlingarna.
b. Ekonomiska redovisningen: Den ekonomiska redovisningen gicks igenom och
lades till handlingarna.
c. Revisorernas berättelse: Revisorena godkände räkenskaperna och yrkade
ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fråga om Årsmötet kan fastställa den ekonomiska redogörelsen: Årsmötet fastställde
den ekonomiska redogörelsen.
9. Fråga om Årsmötet kan ge ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna verksamhetsåret:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för Verksamhetsåret 2019-2020
(20190401-20200331)
10. Fastställande av firmatecknare samt attesträtt:
Mötet beslutade att ordförande och kassör var och en för sig är firmatecknare. De
har också attesträtt var och en för sig.
11. Fastställande av medlemsavgift: Mötet beslutade att medlemsavgiften skall fortsatt
vara 100kr per person och år.

12. Val av ordförande och ledamöter till styrelsen: Till ny ordförande på 2 år valdes
StenOla Berdenius. Nyval av Björn Holm som kassör på två år.
Omval av ledamöter Susanna Pettersson och Annlouise Schweiger på två år.
13. Val av revisorer: Omval av Tomas Börgesson och Ingvar Andersson på ett år.
14. Fråga om valberedning skall finnas och i så fall val av valberedning: Mötet beslutade
att det ska finnas en valberedning. Omval av Svante Karlsson och Gunnel Hagberg på
ett år.
15. Motioner: Två motioner har inkommit : 1) Utbyggnad / reparation av trasig brygga
vid badplatsen. Kommunen har ej ännu vidtagit nödvändiga åtgärder. Svante K går
vidare med detta.
2) Ängen! Hur vill vi göra med den, fortsätta klippa ”lekyta”? Mötet gav styrelsen i
uppdrag att gå vidare med frågan.
16. Övriga frågor:
Växtlighet på sjöbottnen vid badet: Ingvar Andersson tar ansvar för att se över vilka
möjligheter som finns för att rensa bort oönskad växtlighet.
17. Information gällande hamnen, S2 genom Svante Karlsson:
Båtplatser uppdateras fortlöpande.
Akterfästen vid båtplatserna skall förnyas .
Båtplatser som ej används skall hyras ut i andra hand enligt 3 kölistor. 1.markägare
2. boende 3. Övriga.
Prishöjning av båtplatserna , men summan är ej fastställd.
18. Mötet avslutas.
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