Protokoll fört vid årsmöte med Skirö Sockens Bygdeförening den 21 februari 2016
§1 Ordförande Fred Nordberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes ordförande Fred Nordberg.
§3 Till sekreterare för årsmötet valdes Britt‐Marie Fucik.
§4 Till justerare tillika rösträknare valdes Åke Ek och Bjarne Axelsson.
§5 Röstlängden fastställdes.
§6 Årsmötet godkände att kallelsen till årsmötet skett i rätt tid.
§7 Dagordningen godkändes
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes och godkändes.
§9 Kassören redogjorde för verksamhetsårets intäkter och kostnader.
§10 Revisionsberättelsen lästes upp.
§11 Resultat – och balansräkningen för 2015 fastställdes.
§12 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§13 Årsmötet beslutade att någon ersättning inte skall utgå till styrelseledamöter eller
revisorer.
§14 Årsmötet valde Fred Nordberg till ordförande, Gunilla Nordberg till kassör och Per‐
Ingvar Lindqvist till sekreterare för verksamhetsåret 2016.
§15 Som ledamöter på två år omvaldes Fred Nordberg och Åke Ek och nyvaldes Hans
Bredenberg och Per‐Inge Lindqvist. Britt‐Marie Fucik, Bjarne Axelsson, Jan Ek och Gunilla
Nordberg kvarstår ytterligare 1 år. Som ersättare valdes Daniel Karelid, Sonny Svensson och
Viktor Sommansson.
§16 Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att välja de personer som är lämpliga som ombud till
möten med andra föreningar och sammanslutningar i den mån det är aktuellt med
deltagande från SSBF.
§17 Till revisorer omvaldes Solveig Forsmyr och nyvaldes Anita Karlsson. Som ersättare
omvaldes Jörgen Fredriksson.
§18 Till valberedning omvaldes Stefan Ek, Daniel Fröjd och Stefan Haraldsson med Stefan Ek
som sammankallande.
§19 Medlemsavgiften för 2016 beslutades vara oförändrad. 300 kr för familj och 200 kr för
enskild medlem.
§20 Budgeten för verksamhetsåret 2016 föredrogs och godkändes.
§21 Äppelträdet som för ett antal år sedan planterades av skolbarnen vid skolan behöver
beskäras. Oscar Högkvist kommer att utföra detta under v9.

§22 Bygdevandringen kommer 2016 ske den 13 augusti och gå till Ekbacken, stolsfabriken
mot Bäckagården och kanske Frenillas bod. Förslag på intressanta områden för kommande
bygdevandringar efterfrågades.
Möss tar sig in i Skirögården och orsakar problem. Frågan huruvida Anticimex ingår i
försäkringen lyftes och åtgärder diskuterades.
Förslag om att införskaffa en hjärtstartare.
Årsmötet tackade Lotta Fors, Helen Gustafsson, Therese Sahlström och Elsa Johnsson för
deras insatser inom SSBF.
Karleric Eiderbrant tackade å allas vägnar styrelsen och valberedningen för deras arbete
under 2015.
Då inget mer fanns att avhandla förklarade ordförande årsmötet avslutat.
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