Protokoll från Stockeviks Samhällsförenings årsmöte 15 augusti 2021
1. Årsmötets öppnande :
Ordförande Sten-Ola Berdenius hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning:
Framlagt förslag till dagordning godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Sten-Ola Berdenius valdes till mötets
ordförande och Helen Mattsson till mötets sekreterare.
4. Upprättande av närvarolista.
5. Val av justerare tillika rösträknare: Mats Andersson och Jan Lindqvist 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: Revisorerna 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 2020-2021
(20200401-20210331)
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: I föregående årsmötesprotokoll blev
ett skrivfel som angav att Sten-Ola Berdenius valdes till ordförande på två år. Rätt är
att Sten-Ola valdes på ett år.
a. Till ordförande på två år valdes Sten-Ola Berdenius.
b. Omval av ledamöter: Helen Mattsson och Pia Inberg på två år.
c. Nyval av ledamot på två år: Agne Svensson som ersätter avgående Roberth
Olausson
d. Val av revisorer: Omval av Tomas Börgesson och Ingvar Andersson på ett år.
13. Fråga om valberedning skall finnas och i så fall val av valberedning: Mötet beslutade
att det ska finnas en valberedning. Omval av Gunnel Hagberg på ett år, samt nyval av
Roberth Olausson på ett år.
14. Motioner: En motion har inkommit från Ingvar Andersson som föreslår att
verksamhetsåret i framtiden ska utgöras av kalenderår och att medlemsavgiften ska
betalas i början av året. Man ska även i fortsättningen ha årsmöte i juni.
a. Beslut: Årsmötet beslutar att anta motionen och den träder i kraft
kalenderåret 2022. Innevarande verksamhetsår slutar 31 december 2021 och
nästa börjar 1 januari 2022. Ingen stadgeändring krävs.

15. Övriga frågor:
Inga övriga frågor har anmälts.. Ordförande uppmanade medlemmarna att höra av
sig, gärna via Facebookgruppen “Vad händer i Stockevik” med förslag på förbättringar
att göra i samhället. Tex inköp av gemensamma verktyg eller annat som kan vara till
gagn för invånarna.
Följande önskemål från mötet:
● Undersöka om man, på badplatsen kan sätta en trappa som går längre ut i
vattnet för att komma ut på det djupa. Trappan bör inte vara för brant och
dessutom ha handledare liknande barntrappans. Det skulle öka
tillgängligheten för personer med begränsad rörlighet. Beslut: Styrelsen
utreder frågan.
● Önskemål om inköp av partytält. Beslut: Styrelsen utreder frågan.

16. Mötet avslutas.
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