PROTOKOLL
Ärsmöte Smålandskustens skärgårdsforen i ng
Södra Marsö, Misterhults skärgärd 2010-07-03

Välkomstord
Jerry Engström, ordförande i Smålandskustens Skärgårdsförening, hälsade alla
mötesdeltagare välkomna till årsmötet 2o1o och presenterade programmet för dagen.
Därefter hälsade Mats Ohlsson alla r'älkomna till Marsö och gav deltagarna en
presentation ar'ön.

Årsmöte sförh andlingar

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

z. 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 ord.förand.e, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
Anders Berg valdes till mötesordförande, Jerry Engström till vice ordförande och
sekreterare valdes Åsa Nilsson.

4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens
Till justerare valdes Torgny Söderström och Birgitta Kdllgren

till

protokoll

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Jerry Engström föredrog styrelsens verksamhetsberättelse for det gångna året som delats
ut inför mötet. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.
6. Ekonomisk

rapport

Kassören Lars-Göran Andersson redogjorde för föreningens ekonomiska läge och
konstaterade att behållningen på föreningens konton rzar 36 347,20kronor och att årets
resultat blev ett minus på ++a,azkronor. Mötet beslöt att lägga den ekonomiska
redogörelsen till handlingarna.
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7. Föredragning av revisorernas berättelse
Lisbeth Karlison lärt".,pp revisorernas berättelse som godkändes av mötet.

8. Fråga om ansvarsfrihet

fiir styrelsen fiir verksamhetsåret.

St1'relsän beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

medel
9. Förslag och fråga om verksamhetsplan och disposition av tillgängliga
j"rry Engslröm presänterade kommande års verksarnhetsplan och Lars-Göran Andersson
presenteiade budgeten och mötet gav sitt godkännande'

ro. Förslag och fråga om fastställande av medlemsavgifter för nästkommande
verksamhetsår
Sty,relsen föreslår oförändrad medlemtzl'gift vilket fastställes av mötet.

rr. Förslag och fråga om arvoden, traktamenten och övriga ersättningar

Stlrelsen lo-reslår ingä förändringar av an'oden, traktamenten eller andra ersättningar.
Mötet beslutar enligt förslaget.

rz. Förslag och fråga om antal styrelseledamöter,
val av styrelsens or-dförande, övriga styrelseledamöter sarnt ersättare

Sty'relsen-foreslår oförändrat antal ledamöter, t'ilket innebär nio ordinarie och tre
ersättare.

Mötet beslutar i enlighet med förslaget.

Till ordinarie ledamöter valdes:

Jerry Engström, ordförande (omval r år)
Bengt Wallin (omval z år)
Rune Harrysson (omval z år)
Åsa Nilsson (omval z år)
Bert Ekman (omval z år)
Följande ordinarie ledamöter har ett år kvar av sin z-åriga mandattid:
Lars-Göran Andersson
Magnus Svensson
Magnus Vastesson
Birgitta Källgren
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Till ersättare valdes:
Torgny Söderström (z år)
Mats Olsson, Strupö (z år)
Följande ersättare har ett år kvar av sin z-åriga mandattid:
Kristina Malmberg

r3. Val av två revisorer samt ersättare
Till revisorer på ett år valdes:
Bo Levander (omval)
Lisbeth Karlsson (omval)
Till ersättare valdes:
Anders Stenberg (omval)

14. Val av valberedning
Till valberedningen valdes:
Göran Stenberg (omval)
Esbjöm Johansson (omval)
Maria Malmlöf (np,al)
Mats Ohlsson (nfryal)
Mats Ohlsson valdes till sammankallande för valberedningen.
Mötet beslutade att minska antalet personer i valberedningen med en person.
15. val av föreningens ledamöter till skärgårdarnas Riksförbund
Riksförbundets medlemsföreningar ska representeras av en ordinarie ledamot och en
ersättare. Enligt stadgarna i Smålandskustens Skärgårdsförening ska foreningens
ordförande \/ara ordinarie ledamot i Skärgårdarnas Riksförbund. Om förhindär uppstår får
styrelsen utse representanter till riksförbundet.

16. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit för behandling.
17. Styrelsen informerar
Jerrry Engström informerade om aktuella ärenden. Några punkter var ägande av mark och
rättigheter, medlemsrekrl,tering, Räddningstjänstens planerade ör'ningai i sLärgården nu i
sommar.
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18. övriga frågor
Majvor Källgren tog upp frågan om att skicka information till medlemmarna med e-post,
Åsa Nilsson informerade om att det hitintills inte funnits så många lagrade adresserätt det
varit meningsfullt att separera informationshanteringen men att det går att fylla i sin epostadress på hemsidan.

Esbjörn informerade om den nya fiskelagstiftningen som är på gång. En diger lunta på 7oo
sidor men kan vara l'ärt att sätta sig in i.
19. Avtackningar
Inga styrelseledamöter ar.tackades 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 Södra Marsö.
Södra Marsö 3 juli 2o1o
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