Årsmötesprotokoll
2020-10-22
Plats:
Klubb kulturs lokal i Mönsterås
Närvarande:
Irene Holm
Christina Englund
Gull Strömberg
Christer Andersson

Helen Lindeborg
Elisabeth Odarp
Olle Söderberg
Gun Karlsson

Tommy Englund
Berith Jönsson
Börje Jonsson
Siv Hildingsson

§1

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan (bilaga 1) presenterades och godkändes av årsmötet utan tillägg.

§2

Val av ordförande att leda årsmötet
Irene Holm valdes till mötesordförande.

§3

Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
Helen Lindeborg valdes till sekreterare för mötet.

§4

Val av två justeringsmän
Tommy Englund och Christer Andersson valdes att justera protokollet.

§5

Val av två rösträknare
Tommy Englund och Christer Andersson valdes till rösträknare.

§6

Godkännande av mötets utlysande
Tid och plats för årsmötet har varit angivit på föreningens hemsida.
Medlemmar som angivit mejladress har också kallats via e-post.
Årsmötet godkände mötets utlysande.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Helen Lindeborg läste upp styrelsens verksamhetsberättelse. (bilaga 2)
Den godkändes och lades till handlingarna.

§8

Styrelsens ekonomiska berättelse
Börje Jonsson presenterade den ekonomiska berättelsen samt balansrapport och
resultatrapport. Den ekonomiska berättelsen med rapporterna biläggs protokollet.
(bilaga 3)
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen.

§9

Revisorernas berättelse
Irene Holm läste upp revisorernas berättelse (bilaga 4) som föreslog att årsmötet
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10

Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Val av ordförande för föreningen
Irene Holm valdes som ordförande på två år.

§ 12

Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
Omval av Börje Jonsson och Helen Lindeborg på två år.
Gull Strömberg, Elisabeth Odarp och Dorota Nygaard har ett år kvar på sina
mandatperioder.

§ 13

Val av ersättare/suppleanter till styrelsen
Årsmötet beslutade att välja Hans Kihlbaum (omval) och Berith Jönsson (omval) till
suppleanter i styrelsen på ett år.

§ 14

Val av revisorer och ersättare för dessa
Årsmötet beslutade att välja K-G Lundgren (omval) och Björn Söderberg (omval) som
revisorer, samt Tommy Englund (omval) som ersättare för dessa. Samtliga väljs på ett
år.

§ 15

Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja Christina Englund och K-G Lundgren som ordinarie
ledamöter i valberedningen samt att välja Gull Strömberg som ersättare. Samtliga väljs
på ett år.

§ 16

Beslut om storlek på medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 SEK, nästkommande
verksamhetsår.

§ 17

Anmälda frågor
Inga frågor hade anmälts till årsmötet.

§ 18

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet informerade Irene om temat för nästa års utställning i Svinhuset. Den ska ge en bild av
överstebostället med tillhörande byggnader från mitten av 1700-talet.
Därefter föreläste Peter Danielsson, Kalmar läns museum, om ”Krigshjältar och jordbrukare på
Kronobäck”. Han berättade engagerat bland annat om några av de överstar på Kalmar regemente
som, mer eller mindre, bodde och brukade det tilldelade överstebostället Kronobäck.

___________________________________
Irene Holm, ordförande

________________________________
Helen Lindeborg, sekreterare

___________________________________
Tommy Englund, justeringsman

________________________________
Christer Andersson, justeringsman

