PROTOKOLL
Helgeåns vänners årsmöte 2020-06-16

1. Fastställande av röstlängd för mötet
Närvarande: Elisabeth Lindgren, Lena Svidén, Bengt Nilsson, Kari Hagelin, Jan Hagelin, Adam
Hagelin, Björn Isaksson, Marita Brådenmark-Isacson, Fredrik Andersson, Jörgen Persson, Per
Johansson, Marie Andersson, Fredrik Isaksson, Bertil Lindgren, Åsa Svensdotter
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Bertil Lindgren väljs till mötesordförande, Åsa Svensdotter till mötessekreterare
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Bengt Nilsson och Björn Isaksson väljs till rösträknare och protokolljusterare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet anser att mötet har utlysts korrekt.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs av mötet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Åsa Svensdotter läser upp verksamhetsberättelsen.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Intäkterna 2019 dominerades av bidrag, på 85 500 kr, och uppgår totalt till 91 400 kr.
Överskottet på 16872 kronor balanseras över till nästa år. Detta överskott har använts till
ansökan om bygglov och bygget av bryggan.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Revisiorerna Kjell Steenberg och Jim Kamen har godkänt Helgeåns vänners revision för
verksamhetsåret 2019.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. Fastställande av medlemsavgifter
Nuvarande medlemsavgift på 100 kr fastställs för kommande år.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
Verksamhetsplan och budget fastställs.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
medlemmarna (motioner)
Inga propositioner och motioner har inkommit.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
Fredrik Isaksson omväljes som ordförande under en period av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Omval av kassören Bertil Lindgren och ledamoten Bengt Persson.
Nyval av Magnus Lindahl och Åsa Svensdotter.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
Till suppleanter väljs Fredrik Andersson och Nils Månsson.
d) suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
Renée Bertilsson väljs till suppleant.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
sammankallande
Till sammankallande utses Jörgen Persson, som uppdras hitta ytterligare två ledamöter till
valberedningen.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Inget utöver det som finns i
kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet
Inga övriga frågor har anmälts till mötet.
Fredrik berättar om det gångna årets projekt:
- Graften är klippt och Biosfärkontoret har tagit på sig att klippa under de kommande tre åren.
- Leaderprojektet
- Arbetet med att tolka vattendomen (avrinning och/eller farled)
- Strandskyddet
- Bryggan som står färdig efter många frivilliginsatser. Det tog över ett år att få bygglov och
först efter att Fredrik hittat en ny kontakt på kommunen gick det igenom. Vindskydd på
rastplatsen diskuteras. Vilken klass vill vi ha? Kanotister vill gärna sova över på rastplatsen.
- Bänkar och flytbryggor har donerats från olika givare och virke har sponsrats. Hur många
bänkar ryms på bryggan?
- Ansökan om grillplats för att undvika brandfarlig grillning på marken ska färdigställas och
insändas inom kort.

- Kanot- och kajakled planeras tillsammans med olika turistorganisationer
- Pulken har utrustats med toalett och museum (av kommunen)
- Magnus Lindahl kommer att ställa upp med vattenförbättrande insatser, inklusive
trädplanering
- Vad beträffar restaurering av ån har regleringsföretaget uttryckt sig positivt men förordar
punktinsatser framför generell muddring.
Övriga diskussioner. Informella förslag framförs och diskuteras.
14. Mötet avslutas
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