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Protokoll Årsmöte 2022-02-27 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Anna-Karin Dahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Mötets utlysande 
Anna-Karin Dahl förklarade hur mötet hade annonserats på facebook, hemsida och 
på öns anslagstavlor samt utskick på mail. I den första annonseringen hade mötet 
utlysts som ett digitalt möte men efter att restriktioner tagits bort så ändrades detta 
till att genomföras på plats i Brännögården. Möjligheten att deltaga digitalt behölls 
dock för de som så önskade. 
 
Årsmötet beslutade 

-  att godkänna mötets utlysande. 
 
§3 Fastställande av röstlängd 
Willy Brink föredrog röstlängden: 27 personer var närvarande, varav 2 digitalt. 
 
Årsmötet beslutade  

- att godkänna fastställande av röstlängd. 
 
§4 Godkännande av dagordningen 
 Inga justeringar av dagordningen föreslogs. 
 
Årsmötet beslutade  

- att godkänna dagordning. 
 
§5 Val av mötesordförande 
Sittande ordförande Anna-Karin Dahl föreslogs. 
 
Årsmötet beslutade  

- att välja Anna-Karin Dahl till ordförande att leda årsmötet. 
 
§6 Val av mötessekreterare 
Sittande sekreterare Catrin Bengtsson föreslogs.  
 
Årsmötet beslutade  

- att välja Catrin Bengtsson till sekreterare för årsmötet. 
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§7 Val av 2 protokolljusterare 
Barbro Östlund och Stina Fransson  föreslogs. 
 
Årsmötet beslutade  

- att välja Barbro Östlund och Stina Fransson till protokolljusterare. 
 
§8 Val av 2 rösträknare 
Årsmötet beslutade  

- att välja Barbro Östlund och Stina Fransson till rösträknare. 
 
§9 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
Anna-Karin Dahl redogjorde för Verksamhetsberättelsen för 2021, tillsammans med 
områdesansvariga i styrelsen. 
Willy Brink redovisade det ekonomiska resultatet för 2021 och balansräkningen. 
 
Årsmötet beslutade  

- att anse sig ha tagit del av verksamhetsberättelsen samt ekonomisk 
redovisning och lägga dessa till handlingarna. 

 
§10 Beslut om disposition av resultatet 
Willy Brink redogjorde för styrelsens förslag till disposition av resultatet.  
 
Årsmötet beslutade  

- att bifalla förslaget till disposition av året överskott på 92 627,47 kr  
balanseras i ny räkning.  

 
§11 Revisionsberättelse 
Då ingen av revisorerna var närvarande så föredrog Anna-Karin Dahl den, av 
revisorerna, upprättade revisionsberättelsen. Revisorerna hade inget att anmärka på 
styrelsens arbete utan föreslog att årsmötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
Årsmötet beslutade  

- att anse sig ha tagit del av revisionsberättelsen och lägga den till 
handlingarna. 

 
§12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade  

- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning. 
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§13 Medlemsavgift för 2023 
Willy Brink redogjorde för årets medlemsavgifter och föreslog att lämna dessa 
oförändrade för 2023. 
 
Årsmötet beslutade  

- att fastställa medlemsavgiften för 2023 enligt följande: 
o Barn 0-6 år: 50 :- 
o Barn o ungdom 7-25 år: 100:- 
o Vuxen 26-64 år: 250 :- 
o Pensionär 65 år och uppåt: 200:- 

 
 
§14 Motioner och förslag 
Inga motioner hade inkommit. 
 
§15 Verksamhetsplan och budget 2022 
Anna-Karin Dahl redogjorde för förslag till verksamhetsplan 2022 och Willy Brink för 
budgetförslag för 2022.  
 
Årsmötet beslutade  

- att godkänna förslag till verksamhetsplan för 2022. 
- att godkänna förslag till budget 2022.  

 
§16 Val av föreningsordförande på 1 år 
Yngve Ernst redogjorde för valberedningens förslag. 
 
Till ordförande föreslogs omval av Anna-Karin Dahl. 
 
Årsmötet beslutade  

- att välja Anna-Karin Dahl till föreningsordförande. 
 
§17 Val av 4 styrelseledamöter på 2 år 
Yngve Ernst redogjorde för valberedningens förslag. 
 
Jan Wigartz, omval  
Kent Fogelström, nyval  
Magnus Palmqvist, nyval  
Emelie Göbel, nyval  
 
Årsmötet beslutade  

- att välja ovan nämnda personer till styrelseledamöter på 2 år. 
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§18 Val av 3 suppleanter på 1 år 
Yngve Ernst meddelade att de detta år föreslår 5 suppleanter och har därmed 
följande förslag: 
 
Ingvar Grahn, omval  
Malin Persson, omval  
Rikard Arvidsson, nyval 
Anna-Karin Arvidsson, nyval 
Lisa Nordwall, nyval 
 
Årsmötet beslutade  

- att välja ovan nämnda personer till suppleanter på 1 år. 
 
§19 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleant på 1 år 
Yngve Ernst redogjorde för valberedningens förslag till revisorer och suppleant: 
 
René Sahlén, omval  
Sinikka Necander, omval 
Åsa Berner, suppleant, omval  
Ing-Marie Ericsson, suppleant, omval  
 
Årsmötet beslutade  

- att välja ovan nämnda personer till revisorer och revisorssuppleanter på 1 år. 
 
§20 Val av valberedning på 1 år 
Årsmötet föreslog följande valberedning: 
 
Yngve Ernst, sammankallande  (omval) 
Karin Colliander (omval) 
Åsa Berner  (omval) 
Lina Carlstedt  (omval) 
 
Årsmötet beslutade  

- att välja ovan nämnda personer till valberedning fram till nästa årsmöte. 
 
 
§21 Övriga frågor 
Inga ärende att behandla. 
 
 
§22 Avtackning 
Styrelsen, genom Anna-Karin Dahl, tackade de avgående ledamöterna Jenny Frost, 
Lisa Nordmark och Erik Berglund med varsin vacker tulpanbukett från Brännö 
Trädgård. Då Erik Berglund tyvärr blivit förhindrad att närvara, hade han bett om att 
buketten i stället förlänades sekreterare Catrin Bengtsson för gott samarbete. 
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§23 Mötets avslutande 
Omvalde ordförande Anna-Karin Dahl tackade alla närvarande, såväl i lokalen som 
digitalt, för ett bra möte och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
Årsmötessekreterare:   Årsmötesordförande: 
  
___________________  _____________________ 
Catrin Bengtsson   Anna-Karin Dahl                      
 
 
 
 
Justeras av:    Justeras av:                                                      
 
___________________  _____________________ 
Barbro Östlund               Stina Fransson   


