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Protokoll Årsmöte 2018-02-25 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Lukas Sundberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Mötets utlysande 
Lukas Sundberg förklarade hur mötet hade annonserats på FB, hemsida och på öns 
anslagstavlor. Punkten godkändes av årsmötet. 
 
§3 Fastställande av röstlängd 
Willy Brink föredrog röstlängden, 25 st varav en icke medlem. Årsmötet fastställde 
detta. 
 
§4 Godkännande av dagordningen 
Punkten godkändes av årsmötet. 
 
§5 Val av mötesordförande 
Jenny Frost föreslogs och valdes enhälligt av årsmötet. 
 
§6 Val av mötessekreterare 
Catrin Bengtsson föreslogs och valdes enhälligt av årsmötet. 
 
§7 Val av 2 protokolljusterare 
Iris-Marie Jones och Conny Skoglund föreslogs och valdes enhälligt av årsmötet. 
 
§8 Val av 2 rösträknare 
Årsmötet valde ovan 2 personer även till rösträknare. 
 
§9 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
Lukas Sundberg redogjorde för Versamhetsberättelsen för 2017. Willy Brink 
redovisade det ekonomiska resultatet för 2017, resultat och balansräkning. 
Årsmötet godkände punkten. 
 
§10 Beslut om disposition av resultatet 
Willy Brink redogjorde för detta och punkten godkändes av årsmötet. 
 
§11 Revisionsberättelse 
Revisor Lill Emanuelsson redogjorde för revisionsberättelsen och hade inget att 
anmärka på styrelsens arbete utan föreslog att årsmötet skulle ge styrelsen 
ansvarsfrihet. 
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§12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt enhälligt att ge ansvarsfrihet till styrelsen. 
 
§13 Medlemsavgift för 2019 
Styrelsens förslag på höjning av medlemsavgiften, enligt nedan, godkändes av 
årsmötet. 
• Vuxen: 250 kr (tidigare 200 kr) 
• Familj: 600 kr (tidigare 500 kr) 
• Pensionär: 200 kr (tidigare 150 kr) 
• Priset för medlemmar under 20 år förblir oförändrat (50kr) 
 
§14 Motioner och förslag 
Följande motioner hade inkommit till årsmötet: 
1.Betala träning per gång.  
2.Samlad information om föreningar på Brännö.  
3.Lekplats vid Brännögården.  
4.Ledamot till Brännö Lagårds styrelse.  
 
Motioner behandlades och diskuterades av årsmötet och årsmötet biföll sedan 
samtliga. 
 
§15 Verksamhetsplan och budget 2018 
Lukas Sundberg redogjorde för föreslagen verksamhetsplan 2018 och Willy Brink för 
budget 2018. Årsmötet kom med förslag på att ev höja den frivilliga entréavgiften vid 
danserna till 50  kr.  
Punkten godkändes sedan av årsmötet. 
 
§16 Val av föreningsordförande på 1 år 
Valberednngens ordförande redogjorde för deras förslag. Till ordförande föreslogs  
Lukas Sundberg till omval på 1 år.  
Årsmötet biföll enhälligt förslaget. 
 
§17 Val av 3 styrelseledamöter på 2 år 
Valberedningen föreslog: 
Carin Bjarsch, omval på 2 år 
Martin Edström, nyval på 2 år 
Lisa Johansson, nyval på 2 år 
Årsmötet biföll enhälligt dessa val. 
 
§18 Val av 3 suppleanter på 1 år 
Valberedningen föreslog: 
Oscar Andersson, nyval på 1 år 
Cecilia Wikensten, nyval på 1 år 
Årsmötet biföll enhälligt dessa val samt gav styrelsen i uppdrag att tillförordna 
ytterligare en suppleant under året. 
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§19 Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1 år 
Valberedningen föreslog till revisorer + suppleant 
Barbro Karlund, omval på 1 år 
Lill Emamuelsson, omval på 1 år 
Ing-Marie Ericsson, suppleant, omval på 1 år 
Årsmötet biföll enhälligt dessa val. 
 
§20 Val av valberedning på 1 år 
Årsmötet föreslog och godkände följande valberedning: 
Pege Hermansson 
Jenny Frost 
Karin Colliander 
 
§21 Övriga frågor 
Några frågor togs upp och diskuterades: 

- Möjlighet att sätta upp akustikplattor i gården? 
- Intresse för utegym? 

 
§22 Avtackning 
Karin Colliander och Conny Skoglund avtackades för deras mångåriga och dedikerade 
arbetet med Brännöbladet, med varsin blomsterbukett och presentkort på Brännö 
värdshus. 
Avgående styrelseledamöter avtackades också men var ej närvarande. 
 
§23 Mötets avslutande 
Nyvalde ordförande Lukas Sundberg tackade för förtroendet och tackade alla 
närvarande för ett bra möte. 
 
 
 
 
Årsmötessekreterare:   Årsmötesordförande: 
  
___________________  _____________________ 
Catrin Bengtsson   Jenny Frost                      
 
 
 
 
Justeras av:    Justeras av:                                                      
 
___________________  _____________________ 
Iris-Marie Jones               Conny Skoglund    


