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Protokoll från årsmöte i Järnsida Stugägareförening 25 juli 2020
 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Henrik Lisecke hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2 Mötets behöriga utlysande 

 Mötet förklarades utlyst i enlighet med stadgarna. 

 

§ 3 Val av mötesordförande 

 Johan Franzén valdes till ordförande för årsmötet. 

 

§ 4 Val av mötessekreterare 

 Inger Nylander valdes till sekreterare. 

 

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Anders Jonsson och Mats Liljedahl valdes till protokolljusterare och vid behov även 

rösträknare. 

 

§ 6 Verksamhetsberättelse samt beslut om denna 

Mötesordförande hänvisade till verksamhetsberättelsen som har publicerats på föreningens 

hemsida. Föreningens ordförande Henrik Lisecke poängterade att verksamhetsåret har 

omfattat endast tio månader och att verksamhetsberättelsen därmed också har blivit mindre 

omfattande än vanligt. Inga frågor eller synpunkter framfördes varför årsmötet kunde 

godkänna verksamhetsberättelsen gällande 2019-2020. 

 

§ 7 Resultat- och balansrapporter 

Mötesordföranden hänvisade till rapporterna och påminde om att verksamhetsåret endast har 

omfattat tio månader och att det därmed inte finns några intäkter under året. Däremot har 

åtgärder i hamnen medfört extra kostnader. Årets resultat förs enligt styrelsens förslag till 

eget kapital. 

  

§ 8 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp, vilken bl.a. innefattade tillstyrkande av ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

 

§ 9  Fastställande av resultat- och balansrapporter 

 De ekonomiska rapporterna fastställdes. 

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

§ 11 Fråga om årsavgifter och firmateckning 

Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att höja medlemsavgiften från 400 kr/år till  

500 kr/år. 

 

Årsmötet beslutade att firman ska tecknas av föreningens ordförande och kassör, var för sig.   



§ 12 Val av funktionärer 

 Beslut fattades om val i enlighet med valberedningens förslag enligt nedan: 

 

 12.1  Val av ordförande på ett år 

  Henrik Lisecke 

 12.2 Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år 

Peo Bengtsson (omval) 

  Mats Liljedahl (nyval) 

Inger Nylander (omval) 

  (kvarstår från föregående år: Ing-Marie Ignell, Ulla Johansson, Linda Petersson) 

 12.3 Val av styrelsesuppleanter 

  Christian Lindstedt (nyval 2 år) 

  Våge Adolfsson (fyllnadsval 1 år) 

 12.4 Val av två revisorer på ett år 

  Anders Jonsson (omval) 

  Eva Nilsson (nyval) 

 12.5 Val av en revisorssuppleant på ett år 

  Anne-Margreth Lundquist (omval) 

 12.6 Val av ledamöter, varav en sammankallande, till festkommittén på ett år 

  Linda Svensson (sammankallande, omval) 

  Jonas Carlsson (omval) 

  Maribel Lindqvist (omval) 

Niklas Mårtensson (omval) 

  Cecilia Nyström (omval) 

  Björn Molin (omval) 

 12.7 Val av ledamöter, varav en sammankallande, till hamnkommittén på ett år 

  Peo Bengtsson (sammankallande, omval) 

  Tommy Lundqvist (omval) 

  Henrik Nilsson (omval) 

  Patric Petersson (nyval) 

 12.8 Val av ledamöter, varav en sammankallande, till byggnadskommittén på ett år 

  Konny Björk (sammankallande, omval) 

Gert Götesson (omval) 

  Mats Liljedahl (omval) 

  Tore Nilsson (omval) 

  Bengt Persson (nyval) 

  Morgan Svensson (omval) 

 12.9 Val av ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningen på ett år 

  Beslut fattades om val enligt styrelsens förslag: 

  Tommy Lundquist (sammankallande, omval) 

  Konny Björk (omval) 

  Axel Lindberg (omval) 

  Birger Lindstedt (omval) 

 

§ 14 Inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit.    

  

§ 15 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor togs upp. 

 



§16  Mötet avslutas 

Ordföranden tackade aktiva för gott arbete under året samt riktade ett tack till 

mötesordföranden och närvarande stugägare varefter mötet avslutades.  
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