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Protokoll Årsmöte 2021-02-28 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Lukas Sundberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Då detta för 
första gången genomfördes som ett digitalt årsmöte så föregicks mötet av 
genomgång av instruktioner och ordningsregler för digitala möten. 
 
§2 Mötets utlysande 
Lukas Sundberg förklarade hur mötet hade annonserats på facebook, hemsida och 
på öns anslagstavlor samt utskick på mail.  
 
Årsmötet beslutade 

-  att godkänna mötets utlysande. 
 
§3 Fastställande av röstlängd 
Willy Brink föredrog röstlängden: 28 personer var närvarande digitalt, varav 1 icke 
medlem. 
 
Årsmötet beslutade  

- att godkänna fastställande av röstlängd. 
 
§4 Godkännande av dagordningen 
 3 övriga frågor anmäldes. 
 
Årsmötet beslutade  

- att godkänna dagordning. 
 
§5 Val av mötesordförande 
Henrik Sjöstrand föreslog till mötesordförande. 
 
Årsmötet beslutade  

- att välja Henrik Sjöstrand till ordförande att leda årsmötet. 
 
§6 Val av mötessekreterare 
Sittande sekreterare Catrin Bengtsson föreslogs.  
 
Årsmötet beslutade  

- att välja Catrin Bengtsson till sekreterare för årsmötet. 
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§7 Val av 2 protokolljusterare 
Bo och Karin Stawreberg föreslogs. 
 
Årsmötet beslutade  

- att välja Bo och Karin Stawreberg till protokolljusterare. 
 
§8 Val av 2 rösträknare 
Årsmötet beslutade  

- att välja Bo och Karin Stawreberg till rösträknare. 
 
§9 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
Lukas Sundberg redogjorde för Verksamhetsberättelsen för 2020. 
Willy Brink redovisade det ekonomiska resultatet för 2020 och balansräkningen. 
 
Årsmötet beslutade  

- att anse sig ha tagit del av verksamhetsberättelsen samt ekonomisk 
redovisning och lägga dessa till handlingarna. 

 
§10 Beslut om disposition av resultatet 
Willy Brink redogjorde för styrelsens förslag till disposition av resultatet.  
 
Årsmötet beslutade  

- att bifalla förslaget till disposition av året överskott på 104 693,56 kr på 
följande sätt:  

o avsättning till reparationsfond (2071)        90 000  
o resterande balanseras i ny räkning         14 693,56 

     104 693, 56 
 
 
§11 Revisionsberättelse 
Då ingen av revisorerna var närvarande så föredrog Catrin Bengtsson den, av 
revisorerna, upprättade revisionsberättelsen. Revisorerna hade inget att anmärka på 
styrelsens arbete utan föreslog att årsmötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
Årsmötet beslutade  

- att anse sig ha tagit del av revisionsberättelsen och lägga den till 
handlingarna. 

 
§12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade  

- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning. 
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§13 Medlemsavgift för 2022 
Willy Brink föredrog styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2022. Bilaga 1. 
 
Årsmötet beslutade  

- att fastställa medlemsavgiften för 2022 enligt följande: 
o Barn 0-6 år: 50 :- 
o Barn o ungdom 7-25 år: 100:- 
o Vuxen 26-64 år: 250 :- 
o Pensionär 65 år och uppåt: 200:- 

 
 
§14 Motioner och förslag 

a. Förslag revision stadgar. Bilaga 2. 
Årsmötet beslutade  

- att  bifalla styrelsens förslag till reviderade stadgar. 
 

b. Förslag ansökan medlemsskap i Bygdegårdarnas RF. Bilaga 3. 
Årsmötet beslutade  

- att  bifalla styrelsens förslag att omgående ansöka om medlemsskap i 
Bygdegårdarnas Riksförbund. 
 

c. Förslag inskrivning servitut. Bilaga 4. 
Årsmötet beslutade  

- att  godkänna att markupplåtelseavtal med Ellevio AB för nedläggning av 
jordkabel för lågspänning (arkivnummer SA6229004, ledningslittera L112) på 
fastighet Brännö 1:38, område 1 (Ankedammen samt del av Lönndalsvägen) 
skrivs in som servitut hos Lantmäteriet. 
 

d. Inkomna motioner. Bilaga 5. 
Årsmötet beslutade  

- att godkänna styrelsens förslag på svar på inkommen motion. 
 

§15 Verksamhetsplan och budget 2021 
Lukas Sundberg redogjorde för förslag till verksamhetsplan 2021 och Willy Brink för 
budgetförslag för 2021.  
 
Årsmötet beslutade  

- att godkänna förslag till verksamhetsplan för 2021. 
- att godkänna förslag till budget 2021.  
- att ge styrelsen mandat att överskrida budget med upp till 135 tkr om 

föreningen inte blir beviljad sökta bidrag för renovering och att detta i så fall 
skall täckas genom uttag från reparations- och underhållsfonden. 
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§16 Val av föreningsordförande på 1 år 
Då ingen från valberedningen var närvarande så lämnades ordet till Catrin 
Bengtsson. Valberedningen fick ett gediget uppdrag under hösten då föreningens 
sittande ordförande, Lukas Sundberg, tyvärr valt att avgå. Dessutom avgick 
ytterligare en ledamot och en suppleant. Valberedningen har dock gjort ett ypperligt 
arbete och tagit fram nedanstående förslag. 
 
Till ny ordförande föreslogs Anna-Karin Dahl, som också gjorde en kort presentation. 
 
Årsmötet beslutade  

- att välja Anna-Karin Dahl till ny föreningsordförande. 
 
§17 Val av 4 styrelseledamöter på 2 år 
Valberedningen, genom Catrin Bengtsson, föreslog: 
 
Willy Brink, omval  
Catrin Bengtsson, omval  
Rikard Forssander, omval  
Berit Balström, nyval  
 
Årsmötet beslutade  

- att välja ovan nämnda personer till styrelseledamöter på 2 år. 
 
§18 Val av 3 suppleanter på 1 år 
Valberedningen, genom Catrin Bengtsson, meddelade att de detta år föreslår 4 
suppleanter och har därmed följande förslag: 
 
Ingvar Grahn, omval  
Kent Fogelström, omval  
Malin Persson, nyval  
Magnus Palmqvist, nyval  
 
Årsmötet beslutade  

- att välja ovan nämnda personer till suppleanter på 1 år. 
 
§19 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleant på 1 år 
Valberedningen, genom Catrin Bengtsson, föreslog till revisorer och suppleant: 
 
René Sahlén, omval  
Sinikka Necander, omval 
Åsa Berner, suppleant, omval  
Ing-Marie Ericsson, suppleant, omval  
 
Årsmötet beslutade  

- att välja ovan nämnda personer till revisorer och revisorssuppleanter på 1 år. 
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§20 Val av valberedning på 1 år 
Årsmötet föreslog följande valberedning: 
 
Yngve Ernst, sammankallande  (omval) 
Karin Colliander (omval) 
Åsa Berner  (omval) 
Lina Carlstedt  (nyval) 
 
Årsmötet beslutade  

- att välja ovan nämnda personer till valberdning fram till nästa årsmöte. 
 
 
§21 Övriga frågor 

a. Status Lekplats (Martha Nordwall Persson) 
Frågan var till största del besvarad efter föredragningen av 
verksamhetsberättelsen, dock fanns fråga om vem som är ansvarig för 
lekplatsgruppen. Styrelsen ber om att få återkomma med detta efter att 
nya styrelsen formerat sig. 

b. Barngympa i gympasalen (Martha Nordwall Persson) 
Ljudanläggningen i gympasalen är inte så bra, kan någon se över denna? 
Jenny Frost svarade att vi är medvetna om detta och har påtalat för 
skolan att denna måste säkras för att inte kommas åt av barn och elever. 
Tyvärr har detta varit svårt att få till och ingen vill därför investera i ny 
anläggning. Styrelsen kan ta upp detta till diskussion igen med skolan.  
Det diskuterades också om redskap till gympan, vilket styrelsen har 
medgivit inköp till. Dessa brukar dock komma på avvägar då skolan har 
tillgång till att låna dessa. Styrelsen kommer även att försöka ta upp detta 
med skolan. 

c. Upprättade av en vandringsplakett till föreningens ordföranden. (Henrik 
Sjöstrand)  
Henrik föreslog att styrelsen skulle anlita någon lokal 
konstnär/hantverkare att ta fram en vandringsplakett el liknande där man 
fyller i namn på sittande ordföranden och som lämnas över till nästa vid 
avgång. Styrelsen tar till sig förslaget och ska ta upp det till diskussion.  

d. Föreningens representant från föreningen i Brännö Lagård . (Gill Widell) 
Gill Widell meddelade att hon varit representant i 3 år och kan tänka sig 
att vara det ytterligare ett år. Mötet biföll detta. 
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§22 Avtackning 
Styrelsen, genom Catrin Bengtsson, tackade de avgående ledamöterna Lukas 
Sundberg, Lina Carlstedt och Peter Slonawski för förtjänstfullt arbete och meddelade 
att de kan hämta ut varsitt presentkort på Brännö Trädgård. 
Lukas Sundberg avtackades också med en flaska bubblig dryck av presidiet , vilka var 
närvarande i Brännögården.  
Även avgående sammankallande i valberedningen Pege Hermansson (ej närvarande) 
avtackades och har också ett presentkort att hämta ut på Brännö Trädgård. 
Mötesordförande Henrik Sjöstrand tackades också för förtjänstfullt utfört arbete 
med en dryck av bubblig karaktär. 
 
§23 Mötets avslutande 
Mötesordförande Henrik Sjöstrand tackade för förtroendet att ha fått leda mötet 
och tackade alla närvarande för ett bra möte. Han passade också på att skicka med 
några ord på vägen, som väl beskriver vad en ideell förening bygger på, ”Den 
enskildes initiativ för allmänhetens väl”. 
 
 
 
 
Årsmötessekreterare:   Årsmötesordförande: 
  
___________________  _____________________ 
Catrin Bengtsson   Henrik Sjöstrand                      
 
 
 
 
Justeras av:    Justeras av:                                                      
 
___________________  _____________________ 
Bo Stawreberg                Karin Stawreberg 


