Underlag och beslutsförslag till årsmöte för Mölle Kapellförening 25 mars 2021
1.

Årsmötet öppnas

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt justerare
Förslag: Birgitta Hansson väljs till ordförande och Ingmar Hesslefors väljs till
sekreterare. Till att justera protokollet väljs Bengt Nilsson

3.

Godkännande av kallelsen
Kallelsen till mötet har kungjorts i e-post till medlemmarna den 20 januari
Underlaget till mötet har delats ut per e-post den 4 mars. Handlingarna
har också kunnat läsas i stationshuset från den 4 mars och legat på Byföreningens
hemsida från samma datum.
Förslag: Kallelsen till mötet godkänns.

4.

Godkännande av dagordningen
Förslag: Bifogad dagordning fastställs.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
Förslag : Bifogad verksamhetsberättelse för 2020 godkänns.

6.

Resultat- och balansräkning för 2020
Förslag: Bifogad resultat- och balansräkning godkänns.

7.

Revisorns berättelse för 2020
Bifogad revisionsberättelse tillstyrker att resultat- och balansräkningen för 2020
fastställs och att ansvarsfrihet för styrelsen beviljas.

8.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag: Resultat- och balansräkningen för 2020 fastställs och att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för 2020.

9.

Budget för verksamheten 2021
Förslag: Bifogad Budget för verksamheten 2021 godkänns.

10.

Beslut om årsavgift för nästkommande år d v s 2022
Förslag: Medlemsavgiften ska vara oförändrad 100 kr för 2022.

11.

Val av ordförande för ett år
Förslag: Ordförandeskapet ambuleras mellan styrelsemedlemmarna

12.

Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
Förslag: Claes Gudmundson, Ingmar Hesslefors, Cecilia Müntzing och Gunnel
Larsson, omval för ett år
Christer Elfversson och Håkan Ulfgard nyval för ett år.

13.

Val av revisor och revisorsersättare.
Förslag: Bengt Nilsson, ordinarie och Ingemar Löfgren, ersättare

14.

Val av ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen
Förslag: Britt Gudmundson ordförande och Christina Twengström ledamot.

15.

Behandling av motioner
( Inga motioner har inlämnats)

16.

Förslag från styrelsen
Förslag: Bifogade förslag att styrelsen får mandat att nyttja hela eller delar av
föreningens fond att ihop med församlingen investera i ett effektivt
uppvärmningssystem av Mölle kapell godkännes.

17.

Övriga frågor

18.

Mötet avslutas

