Protokoll Årsmöte med Tänndalens byalagsförening 2020-03-16
§1. Val av ordförande, vi väljer Ture Myhr
§2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare, styrelsen väljer Jessica Swedén
§3. Fastställande av röstlängd, samtliga 12 deltagare är medlemmar och
röstlängden fastställs.
§4. Val av två justerare för årsmötesprotokollet, Jenny Georgsson och Lena
Johnsson väljs.
§5. Godkännande av kallelsen, kallelse har synts i Fjällnytt, på hemsida och på
Facebook. Kallelsen godkänns.
§6. Styrelsens redovisning av det gångna räkenskapsåret, Ture läser upp
verksamhetsberättelsen som även kommer att läggas ut på hemsidan.
Lena går igenom den ekonomiska redovisningen. Vi har gjort en vinst under året med
10 771 kr.
§7. Revisorernas berättelse, Lena läser upp revisionsberättelsen.
§8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Årsmötet ger ansvarsfrihet.
§10. Beslut med anledning av fastställd balansräkning. Årsmötet fastställer
balansräkningen. Årsmötet beslutar överföra årets vinst till ny räkning.
§11. Redovisning av budget- och verksamhetsplaner. Ture läser upp
verksamhetsplanerna för 2020.
§12. Val av ordförande i föreningen, omval på Ture Myhr.
§13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. Omval på två år av Jessica
Swedén ledamot, Ylva Lind ledamot och Angela Myhr suppleant. Kvar i styrelsen till
2021 är Tore Kaltoft ledamot, Lena Nilsson ledamot, Elias Nygren suppleant.
§14. Val av revisorer samt suppleanter på ett år, omval på Björn Mörtberg och Ulla
Wallstam, och Ann-Marie Sturesson som suppleant.
§15. Val av kommittéer, styrelsen ansvarar för arbetsscheman och aktiviteter.
§16. Val av valberedning på ett år, omval på Johan Forssén. Ingemar Lind avgår och
Lena Johnsson väljs i hans ställe.
§17. Beslut om belopp för medlemsavgift, styrelsen föreslår oförändrat 150
kr/medlem. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§18. Beslut om belopp för uthyrning av Tänndalens bygdegård, styrelsen föreslår
oförändrat. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.
§19. Övriga frågor, Anders Hagström undrar hur det går med skoterledsprojektet,
Ture berättar att projektet har lagts ner på grund av att det inte gått att hitta någon
lösning.
§20. Avslut med kaffe och smörgås.

Ture Myhr

Jessica Swedén

Ordförande

Sekreterare

Jenny Georgsson

Lena Johnsson

Justerare

Justerare

