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Välkomstord
Jerry Engström, ordförande i Smålandskustens Skärgårdsförening, hälsade alla
mötesdeltagare välkomna till årsmötet 2011 och presenterade programmet för dagen. En
tyst minut hölls för Kristina Ahlman Malmberg, som avlidit under året.
Äsa Nilsson hälsade alla välkomna till Flatholmen och gav deltagarna en kort presentation
av ön samt tackade Maine och Anna för deras insatser vid serveringen av mat. Och Rasmus
och Pontus för att mötet kunde hållas på deras gräsmatta.

Årsmötesförhandlingar

r. Fråga om mötets behöriga utlysande
Jerry Engström förklarade mötet öppnat och mötet beslöt att detta var behörigt utlyst.

2. Fastställande 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 av röstlängd skulle uppstå
under mötets gång.
g. Val av ordförande, vice ordftirande och sekreterare för årsmötet
Anders Berg valdes till mötesordftirande, Jerry Engström till vice ordförande och
sekreterare valdes Åsa Nilsson.

4. Val avtvå justerare attjämte ordftiranden justera dagens
Till justerare valdes Ingvar Nilsson och I"ars Hedenskog.
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5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Jerry Engström foredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året som delats
ut inför mötet. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen med en ändring i
texten. Bokstaven o ska strykas i ordet omedvetet i parentesen under punkt 4.
6. Ekonomisk

rapport

Kassören Lars-Göran Andersson redogjorde för föreningens ekonomiska läge och
konstaterade att behållningen på föreningens konton var 43 485,40 kronor och att årets
resultat blev ett plus på T1gB,z3 kronor. Mötet beslöt att med godkännande lägga den
ekonomiska redogörelsen till handlingarna.
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7. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Förslag och fråga om verksamhetsplan och ösposition av tillgängliga medel
Jerry Engström presenterade kommande års verksamhetsplan och I"ars-Göran Andersson
presenterade budgeten och mötet gav sitt godkännande.

ro. Förslag och fråga om fastställande av medlemsavgifter för nästkommande
verksamhetsår
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift vilket fastställdes av mötet.

u. Förslag och fråga om arvoden, traktamenten och övriga ersättningar
Styrelsen föreslog inga förändringar av arvoden, traktamenten eller andra ersättningar.
Mötet beslutade enligt förslaget.

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

Mötet beslutade i enlighet med ftirslaget.

Till ordinarie ledamöter valdes:
Jerry Engström,Idö, ordförande (omval r år)
Lars-Göran Andersson, Händelöp (omval z år)
Magnus Svensson, Händelöp (omval z år)
Torgny Söderström, Norra Marsö (omval z år)
Birgitta ltållgren,Idö (omval z år)
Följande ordinarie ledamöter har ett år kvar av sin z-åriga mandattid:
Bengt Wallin, Hasselö
Rune Harrysson, Ekö
Åsa Nilsson, Kråkelund
Bert Ekman,/ilö
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Till ersättare valdes:
Elisabet Billingskog Wiström, örö (z år)
Jörgen Nilsson, Händelöp (z år)
Följande ersättare har ett år lcvar av sin z-åriga mandattid:
Mats Olsson, Strupö

4. 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

Till

valberedningen valdes:

Göran Stenberg (omval)
Esbjöfi Johansson (omval)
Maria Malmlöf (omval)
Mats Ohlsson (omval)
Mats Ohlsson valdes till sammankallande för valberedningen.
15. Val avföreningens ledamöter till Skärgårdarnas Riksförbund
SRF har genomgått stadgeförändringar och vilket innebär att de ledamöter som ssm SSF
har utsett tidigare ersätts med kontalitpersoner.
Riksförbundets medlemsföreningar ska representeras av kontaktpersoner. Om förhinder
att närvara vid möten uppstår fär styrelsen utse andra representanter till riksförbundet till
det tillfället. Representanter är Jerry Engström och Bengt Wallin.

16. Behandling av inkomna motioner
Esbjörn Johansson har inkommit med en motion spm äganderätten i skärgården.
bilaga.
Mötet beslöt biträda motionen.

17.

Styrelsen informerar

Se

Jerrry Engström informerade om de medlemsmöten vi har haft och att styrelsen vill få in
förslag från medlemmarna på nya ämnen att behandla vid framtida möten. Han även
nämnde den brandskyddsutbildning som räddningstjänsten håller. Detta år äger den rum
på Västra Eknö.
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18. övriga frågor
Förslag uppkom om att lägga upp bilder på hemsidan på ledamöterna.
19. Avtackningar
Inga styrelseledamöter avtackades denna gång.

zo. Mötet avslutas
Mötets ordförande, Anders Berg, avslutade mötet med att tacka deltagarna för visat
intresse och tacka för att mötet kunde hållas på Flatholmen.
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