
Loftahammars Intresseförening

Protokoll, årsmöte 22 05 08

1. Årsmötets öppnande

Torgny Kindh förklarade årsmötet öppnat och hälsade välkommen.

2.   Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

3. Fastställande av röstlängd

Röstlängd upprättades och fastställdes.

4. Fastställande av mötets utlysande

Mötet hade något före stipulerad tid utlysts på såväl föreningens hemsida som på facebooks

”Vi som vill leva och bo i Loftahammar”. I det avseendet ansågs mötet behörigt utlyst. Detta

borde – med hänvisning till beslut på närmast föregående årsmöte – dock ha kompletterats

med ett anslag i ICA Nära Kusten. Mötet beslutade att årsmöte framöver ska annonseras

under ”Föreningar” i VästerviksTidningen och därtill affischeras i ICA Nära Kusten. Vidare

beslöts  att Fonden och möjligheten att ansöka om medel ur denna ska noteras på samma

sätt och i god tid före årsmötet.

5. Val av ordförande för mötet

Torgny Kindh valdes till mötesordförande.

6. Val av sekreterare för mötet

Christer Lewell valdes till sekreterare för mötet.

7. Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Svante Gustafson och Engvid Hedman valdes till att jämte ordföranden justera dagens

protokoll.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

Torgny sammanfattade styrelsens verksamhetsberättelse för 2021, som fanns i tryckt form

vid mötet. Berättelsen lades till handlingarna.

9. Styrelsens årsredovisning. Balans- och resultaträkning

De av Barbro Hagman sammanställda balans- och resultatrapporterna gicks igenom

kortfattat. I sammanhanget noterades att intresseföreningen 2021 hade 229 medlemmar.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Resultat- och balansräkningen fastställdes

11. Revisorernas berättelse

Torgny läste upp revisorernas (Andreas Larsson och Joakim Jansson) berättelse för

verksamhetsåret 2021. Denna fastställdes.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.



13. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Årsmötet beslöt att medlemsavgifter ska vara oförändrade, d v s de samma som för 2021.

Styrelsen uppmanades på initiativ av Engvid Hedman att ta fram en medlemsförteckning

(e-postadresser) för utskick av exempelvis påminnelser.

14. Beslut om eventuella ersättningar

Torgny noterade att ersättningar till styrelsen hittills inte utgått och föreslog att sådana inte

heller nu ska betalas. Årsmötet ställde sig bakom detta.

15. Val av ordförande på ett år

Torgny omvaldes enhälligt som ordförande på ett år.

16. Val av ledamöter

● Ordinarie antal ledamöter inklusive ordförande

● Halva antalet ledamöter väljs på två år

Valberedningens förslag gällande ledamöter gicks igenom av Torgny och Thomas Svensson.

Förslaget godkändes av årsmötet.

Torgny valdes till ordförande för ett år. Övriga ordinarie ledamöter (valda för två år) är Johan

Melin, Christer Lewell, Thomas Svensson och Rickard Sundling. Ordinarie ledamöter (valda

för två år 2021) är Johan Andersson och Barbro Hagman. Ersättare, valda för två år, är

Mahmoud Alkhalaf, Peter Albexon, Sofia Riedmüller och Patrik Svensson. Ersättare för två år

och valda 2021 är Per Söderqvist samt Regina Zepeda Albexon. Nyvalda ersättare, valda för

ett år, är Eva Riedmüller (istället för Tommy Larsson) och Jörgen Olsson (istället för Tobias

Claesson).

17. Val av två (2) revisorer samt två (2) ersättare

De nuvarande ordinarie revisorerna Joakim Jansson och Andreas Larsson omvaldes. Till

ersättare valdes Svante Gustafson och Göran Carlsson.

18. Val av valberedning om tre (3) personer, varav en sammankallande

Andreas Wadsten omvaldes. Frågan om ytterligare två ledamöter försöker styrelsen lösa.

Detta förfarande förklarades olämpligt av Svante mot bakgrund av att styrelsen enligt honom

inte har mandat att välja valberedning.

19. Ansökan om medel från Leonardson fond

a/ Material till reparation av bron vid Näset

b/ Material till reparation av Hemvärnsgården

c/ Ny gräsklippare

Årsmötet beslutade att de äskade medlen (i tur och ordning enligt sammanställningen ovan:

50 000, 100 000 respektive 30 000 kronor) ska beviljas ur fonden.

20. Mötets avslutande

På fråga om det förelåg någon verksamhetsplan och budget för innevarande år konstaterades

att så inte är fallet.

Torgny förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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