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Protokoll Årsmöte 2019-02-24

§1 Mötets öppnande
Lukas Sundberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Mötets utlysande
Carin Bjarsch förklarade hur mötet hade annonserats på facebook, hemsida och på
öns anslagstavlor. Punkten godkändes av årsmötet.
§3 Fastställande av röstlängd
Willy Brink föredrog röstlängden: 26 personer var närvarande, varav 4 icke
medlemmar. Årsmötet fastställde detta.
§4 Godkännande av dagordningen
Punkten godkändes av årsmötet.
§5 Val av mötesordförande
Sittande ordförande Lukas Sundberg föreslogs och valdes enhälligt av årsmötet.
§6 Val av mötessekreterare
Sittande sekreterare Carin Bjarsch föreslogs och valdes enhälligt av årsmötet.
§7 Val av 2 protokolljusterare
Karin Colliander och Lisa Grinell föreslogs och valdes enhälligt av årsmötet.
§8 Val av 2 rösträknare
Årsmötet valde ovan två personer även till rösträknare.
§9 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Lukas Sundberg redogjorde för Verksamhetsberättelsen för 2018. Willy Brink
redovisade det ekonomiska resultatet för 2018 och balansräkningen.
Årsmötet godkände punkten.
§10 Beslut om disposition av resultatet
Willy Brink redogjorde för styrelsens förslag till disposition av resultatet.
Dispositionen av reslutatet 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 2020
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2020 förblir oförändrad jämfört med
avgifterna 2019. Årsmötet beslöt att godkänna oförändrad medlemsavgift.
§14 Motioner och förslag
En motion hade inkommit till årsmötet.
Motion 1: ”Erbjud vegetariskt alternativ vid danserna”
Styrelsens yttrande: ”Styrelsen ser positivt på förslaget, och ska försöka se till att det
finns ett vegetariskt alternativ vid danserna. Styrelsen föreslår årsmötet
att bifalla önskemålet om vegetariskt alternativ vid bryggdanserna.”
Motionen bifölls av årsmötet.
§15 Verksamhetsplan och budget 2019
Lukas Sundberg redogjorde för föreslagen verksamhetsplan 2019 och Willy Brink för
budgetförslag för 2019.
Verksamhetsplan och budget godkändes av årsmötet.
§16 Val av föreningsordförande på 1 år
Valberedningen har gjort ett gediget arbete och lyckats rekrytera hela 10 personer
till styrelsen, vilket innebär att styrelsen utökas med två personer jämfört med
tidigare år. Pege Hermansson redogjorde för valberedningens förslag på nya
ledamöter, suppleanter och revisorer.
Till ordförande föreslogs Lukas Sundberg, omval på 1 år.
Årsmötet biföll enhälligt förslaget.
§17 Val av 4 styrelseledamöter på 2 år
Valberedningen föreslog:
Willy Brink, omval på 2 år
Catrin Bengtsson, omval på 2 år
Rikard Forssander, omval på 2 år
Lina Carlstedt, nyval på 2 år (för utökad styrelse)
Årsmötet biföll enhälligt dessa val.
§18 Val av 4 styrelseledamöter på 1 år
Valberedningen föreslog:
Jan Wigarts, fyllnadsval på 1 år
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Erik Berglund, fyllnadsval på 1 år
Lisa Nordmark, fyllnadsval på 1 år
Jenny Frost, nyval på 1 år (för utökad styrelse)
Årsmötet biföll enhälligt dessa val.
§19 Val av 3 suppleanter på 1 år
Valberedningen föreslog:
Olle Johnels, nyval på 1 år
Ingvar Grahn, nyval på 1 år
Årsmötet biföll enhälligt dessa val.
Peter Slonawski anmälde sig under sittande möte till den vakanta suppleantplatsen.
Årmötet godkände förslaget och valde därmed in Peter Slonawski på nyval, 1 år.
Årsmötet gav därefter styrelsen i uppdrag att tillförordna ytterligare en suppleant
under året.
§20 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleant på 1 år
Valberedningen föreslog till revisorer och suppleant:
René Sahlén, nyval på 1 år
Sinikka Necander, nyval på 1 år
Åsa Berner, suppleant, nyval på 1 år
Ing-Marie Ericsson, suppleant, omval på 1 år
Årsmötet biföll enhälligt dessa val.
§21 Val av valberedning på 1 år
Årsmötet föreslog och godkände följande valberedning:
Pege Hermansson
Karin Colliander
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillförordna ytterligare en valberedare under
året.
§22 Övriga frågor
a. Brännö Lagård
Enligt Brännö Lagårds stadgar ska Brännöföreningen finnas representerad
i deras styrelse. Gill Widell har ställt upp som representant under 2018
och kan tänka sig att fortsätta under 2019. Detta godkändes av årmötet.
b. Södra skärgården i samverkan (SSIS)
SSIS har efterfrågat en representant från Brännöföreningen i SSIS. SSIS är
enligt egen utsago ett partipolitiskt obundet forum för gemensamma
skärgårdsfrågor. Tanken är att de större bebodda öarna ska vara
representerade i SSIS med två personer per ö, och att varje ö ska ha 1 röst

