PROTOKOLL
Arsmöte s målandskustens skärgårdsfören i ng
Missionshuset, Hasselö, Tjust skärgår d zo1i-ol

-ol

Våilkomstord
JelV Engström, ordförande i Smålandskustens Skärgårdsförening, hälsade alla

mötesdeltagarevälkomna till årsmöt et 2ot2 och preönterade prö;;;et
för dagen.
Innan mötesförhandlin_garna startade berätrade i{aria lvlalmlöf oå n"r
Hasselöborna
engagerar-sig för att rädda missionshuset. Christina Carl6n berättad;om
Hasselös historia
och efter det startademötet. Bengt Wallin avtackades efter rl;;-ili"tyr"lr.n.
Efter mötet
serverades lunch i Caf6et nq Hqsselösand och mötesdeltagarnafi"k;åjighet
till
pratstund med för d$.g" inbjuda gäster. Stefan Carlsson,"lu"artro"iinäli<urrnar en
län,
regionförbundets ordförande Haräld Hjalmarsson samt ikärgårds.aJåir
o.aförande
Michael Cornell.

Årsmötesförhandlingar

r. Fråga om mötets behöriga utlysande

Jerry Engström förklarade mötet öppnat och mötet beslöt att detta var behörigt
utlyst.

z. FaststäIlande av röstlängd för mötet

Varje medlem har en röst. Medlem är den som betalt medlemsavgift
för det gångna
verksamhetsåret. Beslutades att fastställa röstlängden om behov äv
röstlängä ,k";ti. uppstå
under mötets gång.

3. Val av

ordför1lde, vice ordförande och sekreterare för årsmötet

Stefan Carlsson val4es till mötesordförande, Jerry Engström
sekreterare valdes Äsa Nilsson.

till vice ordförande och till

avtvå juster_are attjämteordföranden justera dagens protokoll
LY:l
Till justerare vaides
Nils Karlison och Lars söderström.

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Jerry-Engström fciredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året som
delats
ut inför mötet. Mötet beslcit att godkänna verksamhetsberätt"tr"nääLn ändring i
texten. Under punkt tre ska sista delen strykas. "och uppmuntrar initiativet".

6. Ekonomisk

rapport

Kassören Lars-Göran Andersson redogjorde för föreningens ekonomiska läge och

PROTOKOLL
Arsmöte Smålandskustens skärgårdsföreni ng
Missionshuset, Hasselö, Tjust skärgård 2012-07 -07
konstaterade att behållningen på föreningens konton var 425o2,o3 kronor och att årets
resultat blev ett plus gå -tr9g,g7 kronor. Mötet beslöt att med godlännande lägga den
ekonomiska redogörelsen till handlingarna.
7. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp.

8. Fråga om ansvarsf,rihet för styrelsen för verksamhetsåret.
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Förslag och fråga om,verksamhetsplan och disposition av tillgängliga medel
Jerry Engström presenterade kommande års verksamhetsplan och Lars-Göran Andersson
presenterade budgeten och mötet gav sitt godkännande med tillägg att Fiskareforbundet
önskar ett ökat samarbete med SSF med exempelvis skrivelser och remisser.
ro. _Förslag och fråga om fastställande av medlemsavgifter för nästkommande
verksamhetsår
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift vilket fastställdes av mötet.

il. Försl?g och fråga om arvoden, traktamenten

och övriga ersättningar

Styrelsen föreslog inga förändringar av arvoden, traktamenten eller andra ersdttningar.
Mötet beslutade enligt förslaget.

rz. Förslag och fråga om antal styrelseledamöter,
val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter samt ersättare
Styrelsen föreslog oförändrat antal ledamöter, vilket innebär nio ordinarie och tre
ersättare.

Mötet beslutade i enlighet med förslaget.

Till ordinarie ledamöter valdes:
Jerry Engström,Idö, ordförande (omval r år)
\une Harrysson, Ekö (omval z år)
Äsa Nilsson, Kråkelund (omval z år)
Bert Ekman, Älö (omval z år)
Bengt Wallin, Hasselö, avgår
Elisabeth Billingskog Wiström ersätter Bengt Wallin och väljs på z år.
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Följande ordinarie ledamöter har ett år kvar av sin z-åriga mandattid:
Lars-Göran Andersson, HändelöP
Magnus Svensson, Händelöp
Torgny Söderström, Norra Marsö
Birgitta Källgren, Idö

Till ersättare valdes:

Robert Holmberg, Hunö (r år) ersätter Elisabeth Billingskog Wiström
Mats Olsson, Södra Marsö (z år)
Följande ersättare har ett år kvar av sin z-åriga mandattid:
Jörgen Nilsson, Händelöp (z år)
13. Val avtvå revisorer samt ersättare
Till revisorer på ett år valdes:
Bo Levander (omval)
Lisbeth Karlsson, sammankallande (omval)
Till ersättare valdes:
Anders Stenberg (omval)

14. Val avvalberedning
valberedningen valdes:

Till

Göran Stenberg (omval) valdes till sammankallande för valberedningen.
Esbjöm Johansson (omval)
Maria Malmlöf (omval)
Mats Ohlsson avgår då han blir ersättande.
Stämman beslutäde att det räcker med tre personer i valberedningen. Den fiärde posten är
ej tillsatt.

Val avföreningens ledamöter till Skärgårdarnas Riksförbund
S[p har genomgått iiadgeförändringar och vilket innebär att de ]edamöter som som
15.

SSF

har utsett tidigare ersätts med kontaktpersoner'
Riksförbundets medlemsföreningar skä representeras av kontaktpersoner. Om förhinder
att närvara vid möten ufpstår fåistyrelsen utse andra representanter till riksförbundet till
det tillfället. Representanter är Jerry Engström och Birgitta Källgren'
16. Behandling av inkomna
Inga motioner har inkommit.

motioner
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17. Styrelsen informerar
Jerry informerade om aktuella händelser.

18. övriga frågor
Under mötets gång framfördes det önskemål om att det förs en ökad dialog mellan
föreningen och länsstyrelsen. Detta var något som mötesordföranden skulle ta med sig.
Även en JA! stämpel skal föreningen förse länstyrelsen med, till framtida handläggningar
hos vederbörande!
Krister Lindberg överlämnade pärmar med äldre handlingar från den tid då han satt som
ordförande.
19. Avtackningar
Jerry Engström avtackade Bengt Wallin som i och med mötet avgår. Bengt fick en get vid
namn Bengt och den finns i Sambia.

eo. Mötet avslutas
Mötets ordförande, Stefan Carlsson, avslutade mötet med att tacka deltagarna för visat
intresse och tacka för att mötet kunde hållas på Hasselö.
Hasselö 7 j:uJi zorz
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