Samfii/ligheten
Garnvindans Vägförening.

PROTOKOLL

Fört vid årsmöte 2020-09-03 med början kl 19.00
Skepplanda Bygdegård.

Närvarolista och röstlängd som bilaga 1 till protokollet.

•

1.

Mötets öppnande.
Ordförande Ivar Alvarsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.

2.

Fastställande av föreslagen dagordning.
Årsmötet beslutar fastställa föreslagen dagordning.

3.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Ordföranden informerar om att kallelse skett i enlighet med stadgarna 3 resp.
2 veckor före årsmötet i lokal tidning. Annons har även varit införd på
hemsidan samt i pärm på biblioteket.
Årsmötet beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

4.

Val av ordförande för mötet.
På förslag från valberedningen valdes Ivar Alvarsson

5.

Val av sekreterare för mötet.
På förslag från valberedningen valdes Lars Grundberg

6.

Angående rösträtt vid val och beslut samt fastställande av röstlängd.
En fastighet, en röst. Medlem kan företräde en annan medlem genom
fullmakt.
Röstlängden fastställdes till 6 st.

7.

Val av två justerare tillika rösträknare.
På förslag från valberedningen valdes Birger Persson och Claes Källbäcker.

8.

Behandling av verksamhetsberättelse för 2019-04-01- 2020-03-31.
Utdelad och föredrogs av Ivar Alvarsson.
Beslut, med godkännande till handlingarna.

9.

Fastställande av resultat o balansräkning.
Behandling av revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beslutar fastställa resultat och balansräkning.
Revisionsberättelsen föredrogs av Leslie Thore 'n
Beslut, med godkännande till handlingarna.
Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.

10.

Styrelsen förslag till verksamhetsplan 2020-04-01 - 2021-03-31.

Finns utdelad på årsmötet och föredrogs av Ivar Alvarsson och efter
genomgång, beslutar årsmötet i enlighet med styrelsens förslag.

11.

Behandling av motioner.
Inga motioner inlämnade.

12.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och framläggande av
debiteringslängd samt därmed fasställande av årsavgiften.
Finns utdelat på årsmötet och föredras av Ivar Alvarsson.
Årsmötet beslutar, fasställa utgifts- och inkomststat.
Årsmötet beslutar, fastställa den framlagda debiteringslängden.
Årsmötet beslutar, att årsavgiften skall vara 1.400:- / andel för kommande
verksamhetsår.

13.

Meddelande om sista betalningsdag.
Årsmötet beslutar, att sista betalningsdag skall vara den 2020-10-31.

14.

Beslut om arvoden och ersättningar till styrelsen och revisorerna.
Styrelsen föreslog oförändrade arvoden enligt följande:
Ordförande: 15.750:-/ år
21.000:-/ år
Kassör:
Sekreterare: 12.600:-/ år
12.600:-/ år
Ledamot:
3.575:-/ år
Revisor:
350:-/ sammanträde
Mötesarvode:
Arbete utöver: 210:-/ timme
18:50 / mil.
Bilersättning:
Årsmötet beslutar om oförändrade ersättningar för ledamöter och
funktionärer.

VAL.
15.

16.

17.

a) Val av ordförande. Avgående Ivar Alvarsson.
Omval: Ivar Alvarsson.
b) Val av minst en ordinarie styrelseledamot på 2 år.
Omval: Agneta Källbäcker
Kvarstående: Lars Grundberg och Christer Norberg
c) Val av en suppleant till styrelsen på 2 år.
Omval: Birger Persson och Jarl Wetterström
Kvarstående: Sandra Domingo
a) Val av en revisor för en tid av 2 år.
Omval: Annelie Törnell
Kvarstående: Leslie Thoren
b) Val av en revisorssuppleant för en tid av 2 år.
Omval: Kristina Olsson
Kvarstående: Nina Svensson

Utseende av valberedning, varav en sammankallande.
Årsmötet valde Ronny Ericsson och Jan Svanström med Jan Svanström som
sammankallande.
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18.

Övriga frågor.
Besvarades fråga om det kommunala övertagandet.

19.

Meddelande om justering av protokollet samt dess tillkännagivande.
Protokollet kommer att justeras och finnas tillgängligt på biblioteket, hos
ordföranden och sekreteraren senast den 17 september 2020. Kommer även,
att läggas ut på hemsidan så snart det är justerat och underskrivet.
Bilaga 1 (närvarolistan) kommer inte att läggas ut på hemsidan.

20.

Avslutning
Ivar Alvarsson tackade för ett fint möte och förklarade årsmötet avslutat.
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Ivar Alvarsson
mötesordförande

Justeras:

~r~\f;1v---Birger Persson

Claes Källbäcker

