Protokoll från årsmötet 2020-03-07

Närvarande:
Lars Bovelius, Solveig Fure, Birgitta Hansson, Bo Hansson, Hasse Hansson, Lars-Göran
Karlsson, Anders Myrsten, Henrik Ranby, Hasse Rissler, Jan Sjöberg och Christer
Wallentin,
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Hasse Hansson valdes till ordförande för mötet och Bo Hansson till sekreterare.

2.

Val av en protokollsjusterare.
Anders Myrsten utsågs till justeringsperson.

3.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Kallelsen till mötet godkändes.

4.

Fastställande av föredragningslistan.
Föredragningslistan fastställdes. Bilaga 1.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
Hasse Hansson kommenterade den utsända verksamhetsberättelsen för 2019.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. Bilaga 2

6.

Styrelsens årsredovisning för 2019.
Hasse Hansson kommenterar årsredovisningen för 2019. Bilaga 3. Föreningens
egna kapital är vid årsskiftet -3 947 kr.

7.

Revisorns berättelse för 2019.
Christer Wallentin läste upp revisionsberättelsen som tillstyrkte ansvarsfrihet för
styrelsen, bilaga 4. Årsmötet beslöt att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för 2019.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

9.

Fastställande av medlemsavgiften för 2021.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrad 250 kr för 2021.
Föreningen berättade också om möjligheten att bidra med en gåva till föreningen
och att utnyttja möjligheterna att i stället för blomma mm. vid uppvaktningar och
kalas lämna ett bidrag till föreningen, se vår hemsida.

10.

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Hasse Hansson konstaterar att det inte finns något att behandla under den här
punkten.

11.

Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, en revisor och
en revisorssuppleant.
Årsmötet beslutade utse Hasse Hansson som ordförande och följande personer
till ledamöter i styrelsen: Bert Burger, Bo Hansson, Henrik Hansson, Anders
Myrsten, Maria Schoultz, Jan Sjöberg och Dag Wisaéus. Årsmötet utsåg Christer
Wallentin till revisor och Birgitta Hansson till revisorssuppleant. Alla val gäller
fram till nästa årsmöte.

12.

Övriga frågor
Bo Hansson informerade om återstående arbeten inom leaderprojektet.
Hasse Hansson informerade om läget i tillverkningen av vattenhjul, kronhjul och
drev samt kvarnstenar, långjärn och skruvar. Alla dessa arbeten pågår för
närvarande.
Hasse Hansson informerade om restaurering av en del av Krapperups gamla
kvarndamm som Naturcentrum genomför. Arbetet bekostas av länsstyrelsens
våtmarksanslag.
Bo Hansson informerade om att föreningen ansökt om bidrag från
Stiernstedt-Kockenhus kulturförening för att 2020 utge en ny broschyr om
Vattenmöllan och vårt restaureringsarbete.
Vid protokollet

Bo Hansson
Sekreterare
Justeras den 10 mars 2020

Anders Myrsten
Justeringsperson

