Årsmöte för Kosters samhällsförening 3 april kl 14 på Fiskargården
1. Val av ordförande för mötet
Beslut: Torbjörn Stjernberg valdes till mötesordförande
2. Val av sekreterare för stämman.
Beslut: Maria Wogenius valdes till mötessekreterare
3. Val av justerare av stämmans protokoll.
Beslut: Jane ForsbergKarlsson och Agneta Kalbratt valdes att justera protokollet
4. Mötets utlysande
Beslut: Mötets utlysning godkändes
5. Godkännande av röstlängd
Beslut: Den cirkulerade listan med namn och angivande av folkbokföring på Koster
godkändes att vara röstlängd för stämman (bilaga 1)
6. Styrelsens berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga 2) visades som powerpoint och lästes upp.
Verksamhetsberättelsen ledde till en diskussion av stadgeändringarna i Kosterstiftelsen
som tidigare styrelse godkänt.
Beslut: Mötet beslöt att den nya styrelsen ser över stadgeändringarna och prövar tidigare
styrelses godkännande.
7. Ekonomi
Kassören redovisade bokslutet (bilaga 3)
8. Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse visades .De föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet (bilaga 4)
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
10. Medlemsavgift
Mötet beslöt att avgiften höjs till 100 kr från 2015. Beslutet nu avser 2017 års avgift.
Efter diskussion ställdes förslaget att
A) styrelsen får mandat att sätta avgiften till högst 100 kr per medlem för 2017.
mot
B) avgiften för 2017 skall fastställas av årsmötet 2017.
Beslut: Efter handuppräckning beslutades enligt A
11. Arvoden
Beslut: Inget arvode skall utgå
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12. Val av styrelse och suppleanter
Torbjörn Stjernberg har avböjt omval.
Valberedningen förslog följande (fet stil markera aktuell post för årsmötet 2016 att fatta
beslut om):
Ordförande (väljs för ett år)
Maria Wogenius
Vice ordförande (fyllnadsval 1 år)
Janne Waldås
Sekreterare (2 år)
Olle Ekström
Vice sekr. (vald förra året på 2 år)
Helena Torgilsman
Kassör (2 år)
Monika Broberg
Ledamot (2 år)
Pontus Öberg
Ledamot (fyllnadsval 1)
Jane ForsbergKarlsson
Suppleant (vald förra året på 2 år)
Alexandra Trensare
Suppleant (2 år)
Jonas Nordqvist
Beslut: Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.
13. Val av revisor
Valberedningen föreslog omval för ett år enligt följande:
Christer Axelsson och Cyril Larsson, föreningens revisorer och
Berit Eriksson o Lisbeth Öijvall Johander, revisorssuppleanter
Beslut: Mötet beslöt enligt valberedningens förslag
14. Val av valberedning
Sofe Regnander bor numera på Gotland och har avböjt omval. Agneta Kalbratt har
vidtalats och är beredd att ingå i valberedningen som i övrigt är oförändrad.
Gunilla Hansén (sammankallande), Susanne Enfors Davies,
Agneta Kalbratt, Magnus Öhrn
Beslut: Mötet beslöt att ovanstående personer utgör valberedning det kommande året
15 Information om förra årets beslut om stadgeändring
Ordförande hänvisade till redovisningen i verksamhetsberättelsen.
16. Övriga frågor
Många frågor togs upp för ge information och uttrycka synpunkter både i samband med
diskussion om verksamhetsberättelsen och under de olika informationspunkterna. Bland
annat föreslogs att samhällsföreningen skall verka för en bättre och handikappanpassad
väntbod vid Västra Bryggan.
Ingen av frågorna, förutom frågan om Kosterstiftelsen, ledde till formellt beslut.
17. Avslutning av den formella delen
Mötet avslutades.
Christer Sjöö informerade redan före det formella mötet om Kosterescape's planer på
inköp av Elbussar (se noteringar, bilaga 5),
LarsOve Loo och Gudmund Bergquist informerade om projektet Fosilfritt Koster (hör av
er till LarsOve Loo med synpunkter) och som en del av detta projekt informerade Håkan
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Eriksson om beställningen av en elhybridpassagerarbåt (Kosterbris) som i mycket liknar
Kostervåg.
Göran Lyth och Torbjörn Stjernberg informerade om VAutredningen (se
"kostervatten.com", samt bilaga 6).

Vid protokollet

Maria Wogenius

Justeras:

Jane ForsbergKarlsson

Agneta Kalbratt
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