Protokoll fört vid årsmöte i föreningen öfolket, Årnål
Plats: Samverkets lokal på Lunnegatan

Tid: 2015-03-11 kl 1830
Närvarande 18 st medlemmar

§r

ordföranden lngvar Sjöholm hälsade välkommen och öppnade mötet

§Z

Tillordforande for mötet valdes Anders Hedin och till sekreterare Gunnar

Bergman.

§:

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Janne Olsson och Stig

Wennersten.

§+

Årsmötet b,efanns vara utlyst på rätt sätt.

§S

Dagordningen fastställdes.

§e

Verksamhetsberättelsen lästes upp och de olika arbetsgrupperna berättade
vad sorn hänt under året. En ny grupp tilll<om, en inredningsgrupp med sofia Lööf som
sa

mrna n ka lla nde.

§Z

Den ekonomiska rapporten föredrogs-

§A

Revisorernas berättelse föredrogs.

§g

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10

Tillordförande för verksamhetsåret 2015 valdes rngvar sjöhorm.

§11

Till styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Lasse Lind, Gunnar Bergman,
Mattias Pettersson och Bo Öberg samt nyvaldes Sofia Lööf. Följande har ett år kvar på sitt
mandat: Anders Hedin, Kjell Hellstedt, Roger Magnusson och Bengt Malmdn. Tillsuppleanter
istyrelsen omvaldes l(ajsa Weiderstrand och lngrid Gregeftsen samt nyvaldes Majlis Dol(
Karin Lindahl, Kent Ståhl, Niklas Lind.

§12

Till revisoi"ei" omvaldes Lars Lundin och Styrbjörn Uggla med Majlis Dolk som

suppleant.

§L3

Till valberedning omvaldes Roger Magnusson (sammankallande), Mattias
Pettersson och Kaisa Weiderstrand.

§1+

Arbetsgrupperna föredrog sina planer för året. Beslöts att utlysa ett antal
arbetsdagar då flera kan samlas för att utföra olika sysslor. lnnan dagarna fastställs ska

samråd ske med motsvarande förening för Sandön. Dagarna meddelas på lämpligt sätt, även
i PD:s kalendarium.

§15

Medlemsavgiften fastställdes oforändrat till 20 kr. För ständigt medlemskap är
avgiften 500 l<r oavsett ålder.
Verksamhet och budget är beroende av om ansökta medel beviljas vilket vi inte
vet ännu. Medel har sökts hos Åmåls kommun, Vänerns regleringsfond och Allmänna
Arvsfonden.
§16

§17

Övriga frågor. Vänerveckan 2015 blir 31 maj
sätt, hur kommer att planeras på nästa styrelsemöte.

§18

tillT juni.

Vi ska vara med på något

Årsmötet avslutades med bildvisning av de framsteg som gjorts under 2014 på

Storön.
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