Protokoll från Öfolkets årsmöte 4 mars 2019.

1.

Årsmötets öppnande.
Ordförande Gunnar Bergman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Närvarolista skickades runt . 17 deltagare var närvarande på mötet. Mötet inleddes
med fortäring av smörgåstårta och kaffedrickning.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Anders Hedin valdes till ordförande och Karin Lindahl till sekreterare för mötet.

3.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Ingvar Sjöholm och Ulf Gren valdes till protokolljusterare och rösträknare.

4.

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

Mötet var enigt om att så var fallet.

5. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes av mötet.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse for 201 8.

Verksamhetsberättelsen genomgicks av ordföranden för mötet samt de
sammankallande för respektive grupp. Dokumentationsgruppen lämnade en muntlig
rapport genom Gunnar Bergman. Denna rapport har i efterhand tillfogats
verksamhetsberättelsen. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

7.

Styrelsens ekonomiska rapport.
Styrelsens kassör Lasse Lind redogjorde för den ekonomiska rapporlen i

verksamhetsberättelsen. Denna godkändes därefter.
Anders Hedin meddelade att ett möte hållits med kommunalrådet Mikael Karlsson där
man gått igenom hur mycket av kommunens avsatta medel på 50 000 kr till husets

invändiga renovering som använts och därvid klargjort att det återstår mellan 30 000
och 35 000 kr att utnyttja for detta ändamål. Ingvar Sjöholm meddelade att foreningen
fätt en hel del gåvor i form av inventaricr och maskiner som har visst värde. Med
anledning av detta beslöt mötet att en inventarielista skall göras.

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

9.

Fråga om allsvarsfrihet for styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet lor verksamhetsåret 20i 8.

10. Val av ordförande.
Mötet beslutade om val av Peter Karlsson som foreningens ordförande för 2019.
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1. Val av övriga styrelseledamöter.
Ingvar Sjöholm, Lasse Lind, Claes-Göran Andersson och Lars Lundin valdes som
styrelseledamoter på två år.

(Anders Hedin, Karin Lindahl, Ove Lindgren. Sofia Lööf och Ulf Gren kvarstår i
styrelsen, valdes på två år 2018.)
Till suppleanter på ett år valdes Kajsa Weiderstrand, Pär Lindström, Gunnar Bergman,
.Ioakim Karlsson, Eva-Britt Karlsson och Stefan Björklund.

12. Yal av revisor och suppleant.
Marie Brunnegård och Clas-Gunnar Olofsson valdes som revisor respektive
revisorsuppleant.
13.

Val av valberedning.
Affe Persson, Clas-Gunnar Olofsson (sammankallande) och Ingvar Sjöholm
(suppleant) valdes som valberedning.

14. Förslag till ändrade stadgar for Öfolket.
Lasse Lind redogjorde för föreslagna ändringar . Stadgeändringarna har föranletts av
fiireningens önskemål om att kunna utveckla Storön efier medlemmarnas och
besökares behov inom ramen flor ett beaktande av den kulturhistoriska miljön" ej
enbart vårda och bevara miljön. Tidigare hänvisning till normalstadgar for
hembygdsftreningar har även preciserats. Ändringarna har diskuterats på två
styrelsemöten. Mötet godkände stadgeändringarna.
15. Gemensamma arbetsdagar 2019 samt allmän diskussion och förslag om Öfolkets
verksamhet.

Mötet beslöt att man skulle forsöka anordna gemensamma arbetsdagar en gång i
månaden från maj-september och i första hand välja ftirsta lördagen i respektive
månad. För att locka fler rnedlemmar till dessa dagar är det viktigt att informationen
går ut i god tid och sprids på flera sätt, facebook, hernsida ev. mail och sms.

16. Fastställande av medlemsavgift för 2020.
Mötet beslutade att behålla nuvarande medlemsavgifter 50 kriår for enskild medlem,
500 kr for livstid for enskild medlem och 300 kr/år for ett foreningsmedlemskap.
17. Fastställande av projektplan för 2019.
Ordfciranden läste upp de olika gruppernas planering for 2019.
Kajsa Weiderstrand framhöll att ett byggande av spänger till Torskön och den
östligaste udden var ett stort önskemål och man beslöt på mötet att
omgivningsgruppen även skulle ha detta på sin agenda men att det var frärnst
kommunens sak att utföra arbetet.
18. Ovriga frågor.
Kristina Samuelsson erbjöd föreningen ett virkesupplag av reglar och stolpar som
finns på hennes fritidshustornt i Edsleskog att användas till byggprojekt på ön. Virket
kan säkert komma till användning men någon transport ut till ön skall ej göras innan
beslut om ett nytt byggprojekt har fattats. Bengt Mahnen påpekade att man bör ha i
beaktande att all nybyggnad även kräver underhåll.
19. Årsmötets avslutande.

Mötets ordfiirande Anders Hedin tackade ftir ftirtroendet och fiirklarade mötet
avslutat.
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