Protokoll
Arsmöte Smålandskustens
skärgårdsfören ing
Stedsholmen 2009 -07 -04

Välkomstord
Mats Ohlsson, ordförande i Smålandskustens Skärgårdsförening, hälsade alla mötesdeltagare
välkomna till årsmötet2009 och presenterade programmet för dagen. Därefter hälsade Göran
Stenberg alla välkomna till Stedsholmen och uttryckte sin tillfredställelse med att årsmötet
förlagts hit. Vid en rundvandring på ön gav Göran en intressant bild av dess historia som
fiskesamhälle och lotsstation.

Årtsmötesföhandlin garna

1.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mats Ohlsson ftjrklarade 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.
3.

Val av ordförande, vice orförande och sekreterare för årsmötet
Anders Berg valdes till mötesordförande, Mats Ohlsson till vice ordftirande och
sekreterare valdes Bengt Wallin.

till

4.

Val av fvå justerare attjämte ordföranden justera protokollet
Till justerare valdes Margaretha Rikof och Karl-Erik Karlsson.

5.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Mats Ohlsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse for det gångna året som delats ut
inftjr mötet. Bilaga 1. Mötet beslöt att godkänna versamhetsberättelsen.
Kassören Lars-Göran Andersson redogjorde för föreningens ekonomiska läge och
konstaterade att behållningen på foreningens konton var 32 763 kronor och att årets resultat
blev ett minus på 6 350 kronor. Mötet beslöt attlägga den ekonomiska redogörelsen till

handlingarna.

6.

Föredragning av revisorernas berättelse
Lisbeth Karlsson läste upp revisorernas berättelse som godkändes av mötet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.

Förslag och fråga om disposition av tillgängliga medel

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och budget for verksamhetsåret 2009-05-01-2001004-30 presenterades av Mats Ohlsson och Lars-Göran Andersson. Kostnadsbudgeten uppgick
till 50 200 kronor och intäktsbudgeten till37 500 kronor varför föreslogs att 72 700 kronor
tas ur det egna

kapitaleta,
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Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret.

9. Förslag

om fastställande av medlemsavgift ftir nästkommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift vilket fastställes av mötet.

10. Förslag och fråga om fastställande av arvoden, dagtraktamenten och övriga
ersättningar
Styrelsen loreslår inga förändringar av arvoden, traktamenten eller andra ersättningar.
Mötet beslutar enligt förslaget.
1L. Förslag och fråga om antal styrelseledamöter
Val av styrelsen ordförande, övriga styrelseledamöter samt ersättare
Styrelsen föreslår oförändrat antal ledamöter, vilket innebär nio ordinarie och tre ersättare.
Mötet beslutar i enlighet med förslaget.
Mats Ohlsson meddelade mötet att han avböjde omval som ordforande.

Till ordinarie ledamöter valdes:
Jerry Engström, ordförande (nyval

I

år)

Lars-Göran Andersson (omval 2 år)
Magnus Svensson (omval2 år)
Rune Harrysson (omval I år)
Magnus Vastesson (nyval2 är)
Birgitta Kjellgren (nyval 2 år)
Följande ordinarie ledamöter har ett år kvar av sin 2-ärigamandattid:
Äsa Nilsson

Bert Ekman
Bengt Wallin

Till

ersättare valdes:

Torgny Söderström (nyval 1 år)
Kristina Malmberg (omval 2 år)
Följande ersättare har ett år kvar av sin 2-änga mandattid:
Mats Olsson

?\
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12. Yal av fvå revisorer samt ersättare
Till revisorer valdes:
Bo Levander (omval)
Lisbeth Karlsson (omval)

Till ersättare valdes:
Anders Stenberg (omval)
13. Val av ledamöter till valberedningen
Till ledamöter i valberedningen valdes:
Peter Lundgren (omval)
Göran Stenberg (omval)
Esbjöm Johansson (omval)
Maria Malmlöf (nyval)
Mats Olsson (nyval)
Peter Lundgren valdes

till

sammankallande för valberedningen.

14. Val av föreningens ledamöter i Skärgårdarnas Riksförbund
Riksförbundets medlemsforeningar ska representeras av en ordinarie ledamot och en
ersättare. Enligt stadgarna ftir Smålandskustens Skärgårdsförening ska ftireningens
ordftirande vara ordinarie ledamot i Skärgårdarnas Riksförbund. Beslöt årsmötet att ersättare
skall utses av styrelsen inom sig. Mötet poängterade vikten av att styrelsen verkar för att
föreningen är företrädd om ordföranden är förhindrad att åka.
15. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit för behandling.

16. Övriga frågor
Påpekades att vid foreningens utskick till medlemmatna vore det ekonomiskt och praktiskt
om handlingarna skickas i ett kuvert om flera medlemmar finns på samma adress. Om
möjligt bör mail användas vid medlemsutskick.
Styrelsen uppmanades att engagera sig mer Kustlandet

finns där.

17. Avtackningar

för atttavarupå de möjligheter som
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Mats Ohlsson avtackade Göran Rosenmuller för hans insatser i styrelsen, Göran Stenberg ftir
hans värdskap på Stedsholmen och årsmötet och Anders Berg ftir hans sätt att leda
årsmöte sförhandl ingarna.
Den tillträdande ordforanden Jerry Engström tackade Mats Ohlsson ftir hans elva år som
ordftirande i floreningen och för hans idoga insatser.
Mats Ohlsson tackade flor sig och tiden som ordförande, som han funnit stimulerande och
spännande och som gett mycket erfarenhet som han i mån av tid och möjlighet gärna ställde
till styrelsens ftirfogande.

18. Mötet avslutas
Mötets ordförande, Anders Berg, avslutade mötet med att tacka Göran Stenberg för att vi fatt
komma till Stedsholmen och alla mötesdeltagare för deras engagemang under mötet!
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,pIL-Bengt Wallin
Sekreterare

Anders Berg
Ordförande
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Justerare
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