PROTOKOLL
Datum
2020-06-29
§ 1 - 21

Årsmöte 2021
Tid:
Plats:

18.00 – 16.30
”Stures grill”, vid Byarnas hus i Rökå

Närvarande: 13 medlemmar. Se bifogad deltagarförteckning.
§1

Öppnande
Ordförande Börje Norqvist hälsar alla hjärtligt välkomna och öppnar mötet som vi
fått lov att skjuta på, på grund av pandemin.

§2

Parentation
Vi håller parentation över medlemmar som dött under året.

§3

Val av mötesordförande och sekreterare samt två justerare
Till ordförande för mötet väljs Börje Norqvist, till sekreterare Inga-Britt Hultmar
och till att jämte ordföranden justera protokollet väljs Benny Harr och Berndt
Liedgren.

§4

Fastställande av röstlängd
Deltagarförteckning upprättas.

.
§5

Godkännande av kallelsen
Ordföranden redogör för hur kallelsen gått ut varpå den godkänns.

§6

Fastställande av dagordningen
Godkänns enligt förslag.

§7

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen och konstaterar att den enda
verksamhet som genomförts under 2020 var medverkan i Spelmansstämman i
Rökå, januari 2020, samt några få spelträffar. Allt beroende på de restriktioner som
följt av pandemin Covid-19.
Kassören redogör för föreningens ekonomi. Årets resultat är – 3 912,00 kronor och
kassabehållningen är 35 966,97 kronor.
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Beslut: Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen läggs med
godkännande till handlingarn.
§8

Revisorernas berättelse
Göran Forsell föredrar revisorernas berättelse, vilken läggs med godkännande till
handlingarna.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet beslutar att fastställa årets resultat till – 3 912,00 kr och summan förs
över på ny räkning.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen full ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

§ 11

Redovisning av verksamhetsplan och budget
På grund av rådande omständigheter har ingen verksamhetsplan och budget kunnat
upprättas. Om de nya lättare restriktionerna och allt fler blir vaccinerade kanske vi
kan ta upp någon verksamhet fram på höstkanten och budget upprättas för ev.
evenemang.

§ 12

Beslut om ersättningar och arvoden
Inga arvoden utgår utan allt arbete sker på ideell basis. Endast reseersättning –
skattefri del, kronor18.50, utbetalas till den som gör planerade resor på föreningens
uppdrag.

§ 13

Val av ordförande
Till ordförande väljs Börje Norqvist för 1 år, omval.

§ 14

Val av kassör
Till kassör väljs Inga-Britt Hultmar.

§ 15

Val av övriga styrelseledamöter
Inga-Britt Hultmar, Christel Ness och Hilding Gustavsson valdes 2020 för 2 år. I
tur att avgå eller väljas på nytt är Lars-Göran Hultmar.
Beslut: Lars-Göran Hultmar väljs för 2 år, omval.

§ 16

Val av revisorer och ersättare
Till ordinarie revisorer för 1 år väljs Lars-Göran Norén, Revisorkompaniet, omval
och Göran Forsell, omval. Som revisorsersättare för 1 år väljs Sixten Lundberg,
Kristineberg, omval.

§ 17

Val av valberedning
Årsmötet beslutar att styrelsen utgör valberedning.
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§ 18

Beslut om medlemsavgift
Årsmötet beslutar att fastställa oförändrad medlemsavgift för 2022, dvs. 100 kr för
vuxna. (För barn, till och med det år de fyller 15 år, fastställs medlemsavgiften till
20 kronor.)

§ 19

Motioner och förslag från styrelsen
Inga motioner har inkommit.

§ 20

Övriga frågor
Lars- Göran Hultmar meddelar att han frånsäger sig uppgiften som musikalisk
ledare i klubben men kan fortsättningsvis ta hand om de nybörjare som vill

§ 21

Avslutning
Ordföranden tackar för förnyat förtroende och för ett väl genomfört årsmöte.
Årsmötet avslutas och gemenskapen fortsätter med mat.

Dag som ovan

Inga-Britt Hultmar, sekreterare

Justeras:

……………………………………..
Börje Norqvist, ordf.

……………………………………..
Benny Harr
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