
Protokoll, årsmöte med Loftahammars Intresseförening

21 09 05

1. Årsmötets öppnande Ordförande Torgny Kindh hälsade välkommen och förklarade

årsmötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes.

4. Fastställande om mötets behöriga sammankallande Mötet befanns behörigt

sammankallat, då det inom stipulerad tid utlysts på såväl intresseföreningens

hemsida som på facebooksidan ”Vi som vill leva och bo i Loftahammar”. För dem utan

internet/facebook kan information från föreningen komma att lämnas genom anslag

vid exempelvis ICA Nära Kusten.

5. Val av ordförande för mötet Torgny Kindh valdes till ordförande för mötet.

6. Val av protokollförare för mötet Christer Lewell valdes till protokollförare för mötet.

7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll Till

justeringsmän att justera dagens protokoll valdes Peter Albexon och Rickard Sundling.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse Torgny berörde kort berättelsen, som i anslutning

till kallelsen till årsmötet lagts ut på hem- respektive facebooksidorna. Han

konstaterade att föreningens verksamhet det gångna verksamhetsåret präglats

negativt av coronapandemins följder samtidigt som han förutsåg ökad aktivitet

framöver. Verksamhetsberättelsen godkändes.

9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) Torgny och Barbro

Hagman belyste förvaltningsberättelsen. Den lades till handlingarna med tillägget att

de 17 510 kronorna i arvet från Gunnar Leonardsson under rubriken Nettoomsättning

i resultatrapporten ska hänföras till konto i balansrapporten.

10. Revisionsberättelse Berättelsen lästes upp av Torgny. Revisorerna hade inte funnit

anledning till anmärkning och föreslog full ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fastställande av balans- och resultaträkning Räkningarna fastställdes.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för

verksamheten 2020.

13. Fastställande av medlems- och andra avgifter Beslöts att avgifterna ska hållas

oförändrade. Möjlighet att betala via swish ska införas. Medlemsförteckning ska

upprättas baserad på betalda avgifter och den ska innehålla namn, adress,

telefonnummer och e-postadress.

14. Val av föreningsordförande för ett år Torgny omvaldes enhälligt till ordförande för ett

år.

15. Fastställande av antal styrelseledamöter, idag sju ledamöter och ersättare Antalet

ledamöter och ersättare beslöts förbli det samma, d v s sju ordinarie ledamöter och

lika många ersättare.

16. Val av styrelseledamöter och ersättare Listan över valberedningens förslag till

ledamöter godkändes. Beslöts att Rickard Sundling blir ersättare istället för Karin



Almberg Johansson och att styrelsen inom sig ska utse ytterligare (utöver Andreas

Wadsten) en person till valberedning.

17. Val av två revisorer Joakim Jansson och Andreas Larsson valdes till revisorer för ett år.

18. Val av valberedning, två personer varav en sammankallande Se punkt 16!

19. Nya stadgar för intresseföreningens fond Torgny läste upp förslag till nya stadgar.

Detta hade dessförinnan tagits fram med hjälp av jurist och lagts ut på föreningens

hemsida samt Facebooksidan ”Vi som vill leva…”. De nya stadgarna fastställdes.

20. Mötets avslutande Torgny tackade fört visat intresse och förklarade årsmötet för

avslutat.

Loftahammar den 8 september 2021
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