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Protokoll fört vid årsmöte avseende verksamhetsår 2019 med Västsidans i Ånimskog
Intresseförening, kl. 14,00 lördagen den 14 mars 2020 i Sockenstugan.
§1
Ordföranden förklarade mötet öppnat och inledde med en tyst minut för att hedra under året
bortgångna medlemmar. Därefter hälsades övriga tjugotvå årsmötesdeltagare hjärtligt
välkomna.
§2
Årsmötet godkände kallelsen till mötet som skett dels genom annons i PD och dels genom
personlig kallelse via utskick. (bil. 1)
§3
Styrelsens förslag till dagordning godkändes. (bil. 2)
§4
Till att leda mötet valdes sittande ordförande Lars-Åke Karlsson.
§5
Som sekreterare till mötet valdes Lars Skogsberg
§6
Som protokolljusterare tillika rösträknare valdes Jan Johansson och Stig-Arne Karlsson.
§7
Verksamhetsberättelsen 2019 godkändes av mötet. (bil. 3)
§8
Kassör Eva Härdig läste upp och kommenterade föreningens balans- och resultatrapport som
fastställdes av årsmötet (bil. 4 resp. bil. 5). Vidare konstaterades att sommarcaféet under 2019
haft ca 3200 besökare. Under Landsbygdsveckan besöktes caféet av 225 personer vilket
ytterligare ökade caféets inkomster. Eva H framförde en uppmaning till de medlemmar som
ännu inte betalt den årliga medlemsavgiften för 2020 att omgående göra detta. Avgiften, 100
kr/medlem, skall enligt föreningens stadgar vara inbetald senast 1 mars varje år.
§9
Revisorernas berättelse föredrogs av Kassör Eva H på uppdrag av Inger Stake. (bil. 6) Årsmötet
lade revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 10
I enlighet med revisorernas förslag beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
§ 11
Val av styrelse och husmorstjänsten.
11a)

Valberedningens förslag (bil. 7):
1. Till ordförande; omval av Lars-Åke Karlsson, (1 år) tillika firmatecknare.
2. Till kassör; omval av Eva Härdig, (2 år) tillika firmatecknare.
3. Till styrelseledamot; omval av Peter Molin, (2 år).
4. Till delad befattning som husmor Anita Rydén och Ulla-Britt Karlsson.
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11b)

Årsmötet beslöt att välja enligt valberedningens förslag.
§ 12

Till revisorer omvaldes Inger Stake och Christer Karlsson. Som ersättare omvaldes Jan Johansson.
§ 13
Till valberedning omvaldes Anders Rydén, Ove Stake och Dick Nilsson med Ove Stake som
sammankallande.
§ 14
Inga motioner hade inkommit.
§ 15
Beslöts att medlemsavgiften för verksamhetsår 2021 skall vara oförändrat 100 kr/medlem.
§16
Beträffande sommarcaféets öppettider beslöts att vi har som mål att caféet skall vara öppet
dagligen kl. 15 till 20. Vi öppnar för säsongen den 6 juli och stänger den 9 augusti. Slutligt beslut
om caféets öppettider och säsongens längd tas direkt efter planeringsmötet den 13 juni då vi
vet hur vi lyckats fylla sommarens arbetsschema.
Vidare informerade ordf. om årets landsbygdsvecka som pågår under tiden 29/8 till 6/9. Beslöts
att vi skall delta i denna aktivitet.
§17
Övriga frågor:
Ordföranden meddelade att vi p.g.a. risk för smittspridning av coronavirus avstår från
föreningens påskbasar i Sockenstugan. Meddelande om detta beslut sänds ut via e-post samt
läggs ut på föreningens FB-sida och hemsida.
Ordf. informerade om ett erbjudande från ett företag om helikopterflygningar under
cafésäsongen. Beslöts att styrelsen kontaktar företaget för närmare specifikation av
erbjudandet.
Slutligen uppmanade ordf. samtliga närvarande att snarast inkomma med idéer om lämpliga
aktiviteter för intresseföreningens 25-års firande.
§17
Ordföranden avslutade årsmötet och önskade samtliga välkomna att ta för sig av kaffe med
dopp.
Salebol den 14 mars 2020
Vid pennan
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