Protokoll fört vid Skirö Sockens Bygdeförenings årsmöte
2022-02-27 i Skirögården kl. 17.00
1.

Val av ordförande för mötet.
Ordförande Gunilla Nordberg öppnade mötet genom att hälsa välkommen.
Till ordförande för mötet valdes Karleric Eiderbrant.

2.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Nordberg.

3.

Val av två (2) justeringsmän som jämte ordföranden justerar protokollet.
Till justeringsmän valdes Gösta Jonsson och Ann Haraldsson.

4.

Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättades i händelse om votering skulle krävas.

5.

Fråga om kallelse har skett i rätt tid
Kallelsen till årsmötet godkändes.

6.

Föredragning av årsredovisning jämte balans- och resultaträkning.
Gunilla redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse såsom införd i årsredovisningen.
Kassör Solvieg Forsmyr redogjorde för resultat- och balansräkning som fastställts i
årsredovisningen.

7.

Revisorernas berättelse
Gösta Jonsson föredrog revisionsberättelsen som godkändes.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

9.

Bestämmelse om ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer
Beslöts att ledamöter och revisorer kommer att fortsätta arbeta utan ersättning
som tidigare år. I händelse av längre resor kan milersättning komma i fråga. Lämnas till
styrelsen att besluta vid tillfället.

10.

Val av ordförande på ett (1) år
Gunilla Nordberg valdes till ordförande.

11.

Val av styrelseledamöter på två år (2) år
Valdes:
Omval: Gunilla Nordberg, Per-Inge Lindqvist, Gunnar Uppman.
Nyval: Mats Johansson

Ledamöter med ett (1) år kvar är: Elisabeth Dahn, Kent Dahn, Solvieg Forsmyr, Ann Haraldsson, Gösta
Jonsson och Hillevi Stenberg Legfors.

Fyllnadsval: (Efter Lena Åhrén) på ett (1) år valdes Maria Haraldsson
Ersättare: på två (2) år. Mariette Dahn. Daniel Karelid ett (1) år kvar
12.

Val av två (2) revisorer på ett (1) år
Anita Karlsson och Jörgen Fredriksson valdes samt som ersättare Elsa Johnsson.

13.

Val av valberedning tre (3) personer på ett (1) år
Lotta Fors, Stefan Haraldsson och Ellen Karlsson valdes. Ellen är sammankallande.

14.

Val av ombud till andra föreningar och sammanslutningar
Bjarne Axelsson valdes för Smålands Trädgård ekonomisk förening.
Gunilla Nordberg valdes för övriga föreningar och sammanslutningar.

15.

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

16.

Redovisning av budget
Årsmötet överlämnade till styrelsen att gå igenom budgeten för 2022.

17.

Fastställande av medlemsavgift för 2022.
Beslutades att behålla samma avgift för 2022. 300:- / familj och 200:- /enskild.

18.

Övriga ärenden
Avgående ledamoten Sonny Svensson avtackades genom att ordförande Gunilla
Nordberg överlämnade en present.
Gunilla framförde även styrelsens tack med en liten chokladask till Karleric för hans
insats att leda årsmötet.
Ellen Karlsson tog upp frågan om lekparken och lekredskapen som skänkts till SSBF.
Gunilla hänvisade till att frågan kommer att tas upp och arbetas vidare med i styrelsen.

19.

Karleric avslutade mötet genom att tacka de närvarande och framförde å medlemmarnas
vägnar även ett tack till SBBF:s styrelse för verksamhetsåret 2021.
Därefter följde trevlig samvaro med kaffe, ost- och skinkmackor samt semlor.
Gunilla visade en årskavalkad med bilder från Skirö.
Styrelsen hade därefter ett konstituerande styrelsemöte.
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