Protokoll från Öftilkets årsmöte 14 mars 2018
1. Årsmötets öppnande
Vice ordfbrande Ingvar Sjöholm hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Anders Hedin valdes till ordfrirande for årsmötet

och Pär Lindström som

sekreterare.

3. Val av två protokolljusterare tillika

rösträknare
Maj-Lis Dolk och Peter Karlsson valdes till protokolljusterare och
rösträknare. (16 medlemmar noterades som deltagande i årsmötet)

4. Fräga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet var enigt i att detta skett p rätt sätt.

5.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes av mötet.

6.

Styrelsen verksamhetsberättelse for 2017
Verksamhetsberättelsen for 2017 genomgicks av Anders Hedin.
Verksamhetsberättelsen godkändes därefter.

7.

Styrelsen ekonomiska rapport
Styrelsens kassör Lasse Lind redogjorde för den ekonomiska rapporten i
verksamhetsberättelsen. Denna godkändes därefter.

8.

Revisorernas berättelse
Föreningens revisor Lars Lundin läste upp revisionsberättelsen som
därefter godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrel sen bevilj ades ansvarsfrihet for verksamhetsåret 20

17

.

1O.Val av ordförande
Mötet beslutade om val av Gunnar Bergman som foreningens ordförande
för 2018.
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1.Val av övriga styrelseledamöter
Anders Hedin, Karin Lindahl, Ove Lindgren, Sofia Lööf och Ulf Gren
valdes som styrelseledamöter på två år.
(Ingvar Sjöholm, Pär Lindström, Lasse Lind och Claes-Göran Andersson

kvarstår i styrelsen och valdes på två är 2017).
Till suppleanter på ett år valdes Jan Lindgren, Peter Karlsson, Kajsa
Weiderstrand, Nicklas Lind, Eva-Britt Karlsson, Joakim Karlsson och
Mattias Pettersson.

l2.YaI av revisor och suppleant
Lars Lundin och Maj-Lis Dolk omvaldes som revisor respektive
revisorssuppleant
13.Va1 av valberedning

Eva-Britt Karlsson, Jan Lindgren och Karin Lindahl valdes som
valberedning.
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l4.Styrelsens forslag om gemensamma arbetsdagar samt allmän diskussion
och ftirslag om Öfolkets verksamhet.
Styrelsens forslag om att fortsätta gemensamma arbetsdagar under 2018
diskuterades och lorsta lördagen under maj-september beslutades bli
arbetsdagar ute på Storön. (515,216,717,4/8 och 1/9). Praktisk
information kommer att ges på hemsidan. Ingvar Sjöholm visade en
modell över den tåinkta serveringsbyggnaden, mm som är tänkt att
uppforas där ladugården/stallet tidigare var uppftirt. Kostnaden for
material är uppskattad till 120.000:- och bidrag kommer att sökas hos
Allmänna arvsfonden.
15.Fastställande av medlemsavgift ftir 2019.
Mötet beslutade om höjning av medlemsavgiften från 201«lär till 50:-/år.
Avigiften på 500 kr for livstid for enskild medlem och 300 kr/år fiir
foreningsmedlem beslutades oftiråindrad for 20 L9 .

l6.Fasställande av budget och verksamhetsplan (Projektplan 2018)
Styrelsens ftireslagna projektplan med budget godkändes.
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.Deltagare i arbetsgrupperna
Följande arbetsgrupper med valda sammankallande for 2019 beslutades;
Husgruppen, Anders Hedin
Omgivningsgruppen, Ingvar Sjöholm
Trädgårdsgruppen, Kaj sa Weiderstrand
Dokumentations- och informationsgruppen, Maj -Lis Dolk
Deltagande av övriga i grupperna dokumenteras av respektive
sammankallande och redovisas till styrelsen.

18.Övriga frågor
Ett erbjudande om köp av en kamin till ett kraftigt reducerat pris om
3.750- presenterades och beslutades av mötet.
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9.Årsmötets avslutande
Mötets ordfiirande Anders Hedin tackade for fortroendet och forklarade
mötet avslutat.

Vid anteckningen Pär Lindström, sekreterare

Justeras

Anders Hedin, mötesordforande
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