
 Protokoll fört vid årsmöte med Skirö Sockens Bygdeförening  
                         i Skirögården 2018-02-25 kl. 17.00 
 

 

 

           Ordföranden Fred Nordberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 1      Som ordförande för årsmötet valdes Fred Nordberg. 

 

§ 2      Som sekreterare för mötet valdes Per-Inge Lindqvist. 

 

§ 3      Som justeringsmän valdes jämte ordföranden, Hasse Bredenberg och Daniel Karelid. 

 

§ 4      Röstlängden fastställdes. 

  

§ 5      Kallelse har skett dels i Skirönyckeln och dels på hemsidan           

           Årsmötet godkände att kallelsen således skett i rätt tid.  

 

§ 6      Kassören redogjorde för årsredovisningen jämte resultat- och balansräkningen 

           som fastställdes. 

         

§ 7      Revisionsberättelsen föredrogs.   

 

§ 8      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 9      Beslutades att ingen ersättning utgår till styrelsen eller revisorerna. 

 

§ 10    Årsmötet valde Fred Nordberg till ordförande, Per-Inge Lindqvist till sekreterare och  

           Gunilla Nordberg till kassör för verksamhetsåret 2018.  

 

§ 11    Som ny ledamot hälsades Gunnar Uppman, som ersättare för Jan Ek. Jan Ek har varit aktiv i  

           styrelsen i 11 år och avtackades vederbörligen av kassören med en blomsterkvast. 

 

           Övriga ledamöter:  

           Till ledamöter på 1 år kvarstår Hasse Bredenberg och Ellen Karlsson  

           Till ledamöter på 2 år omvaldes Gunilla Nordberg, Per-Inge Lindqvist och  

           Sonny Svensson samt Gunnar Uppman som nyvaldes på 2 år. 

           Till suppleanter omvaldes Lena Åhrén, Daniel Karelid och Viktor     

           Sommansson. 

 

§ 12    Till revisorer omvaldes Solveig Forsmyr och Anita Karlsson.  

           Som ersättare omvaldes Jörgen Fredriksson.  

     

§ 13    Till valberedning omvaldes Stefan Ek och Stefan Haraldsson medan Daniel Fröjd avböjt  

           omval. En ersättare för Daniel fanns ej på förslag varför Stefan Ek delegerades att under året         

           försöka finna en ersättare. 

 

§ 14    Att representera föreningen gentemot andra organisationer och föreningar omvaldes Fred            

           Nordberg och Britt-Marie Fucik samt Gunilla Nordberg gentemot kyrkan 

 

§ 15    Inga skrivelser från medlemmarna hade inkommit till årsmötet. 

 



§ 16    Kassören redogjorde för 2018 års budget som godkändes. 

            

§ 17    Beslutades att bibehålla årsavgiften som är 200:-/ enskild och 300:-/par/familj. 

 

§ 18    Övriga ärenden.  

            Per-Inge Lindqvist meddelade att Stadgeändring §7 fått följande lydelse: 

           ”Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande,            

           kassör och sekreterare var för sig.” 

           Ändringen har skett enligt § 10 i SSBF:s stadgar. 
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     Per-Inge Lindqvist 

     

 

 

 

     Justeras 

 

 

 

 

 

 

     

     Fred Nordberg                           Hasse Bredenberg                       Daniel Karelid 
       ordförande             


