Protokoll fört vid årsmöte med Kottlasjöns Vänner
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Tid
Onsdag 27 mars 2019
Plats:
Dalénum kontorshotell (Petrologic AB)
Närvarande: Ulrika Levihn, Jan Lorensson, Albert Libik, Johan Kastengren, Lars Söderberg,
Christian Nyström samt Ulf Weidling, Daniel Källenfors, Per-Olof Borgelin, Erik H Emillon.
1. Öppnandet av mötet
Ulrika Levihn hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande valdes Ulrika Levihn och sekreterare för mötet Jan Lorensson.
3. Fastställande av röstlängd
Mötesdeltagarna skrev sina namn på en närvarolista, 10 personer, 4 personer utanför styrelse och
revision. Några rösträknare utsågs ej.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen kompletterades med en punkt om avslut av Nordea-konto (pga dyr årsavgift) samt att
några personer önskas hedras för förtjänstfulla insatser för föreningen .
5. Val av justeringspersoner
Beslutades att ordförande och Johan Kastengren justerar protokollet, utöver protokollsföraren.
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Ulrika och Albert redogjorde för hur och när kallelsen sändes ut.
Kallelsen har skickats ut via massmail samt anslagits på hemsidan vilket godkändes av årsmötet.
7. Föredragning av årets verksamhet.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och kommenterades av ordförande Ulrika Levihn.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. Inga stora frågor har behandlats under året.
8. Föredragning av ekonomisk rapport för 2018
Albert föredrog föreningens enkla ekonomiska förehavanden under år 2018.
Intäkter på 0:- , ett resultat om minus 501,50:- (webhotell-kostnad) samt tillgångar per 31 dec18 om
8848:79. Alberts utlägg nu reglerade.
9. Föredragning av revisionsberättelse
Christian Nyström läste upp revisorernas berättelse och yrkade på ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen.
10. Beviljande av ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade enhälligt ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
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11. Valärenden. Val av styrelse och revisorer
Val till styrelsen delas upp i dels val av ordförande, dels val av ledamöter för 2 år.
Ulrika Levihn omvaldes till ordförande fram till nästa årsmöte.
Albert Libik och Jan-Erik Nowacki omvaldes på 2 år fram till årsmötet 2021.
Albert Libik utsågs till föreningens kassör, tills vidare.
Jan Lorensson, Lars Söderberg och Johan Kastengren är valda till ordinarie ledamöter fram till
årsmötet 2020.
Albert Libik och Ulrika Levihn äger rätt att teckna föreningens firma var för sig.
Tove Lundeberg valdes till suppleant fram till 2020.
Styrelsen letar efter en ersättare till Göran Ljungberg, gärna någon med web-vana.
Revisorerna Christian Nyström och Elisabeth Libik, med Birger Eneroth som suppleant omvaldes
fram till årsmötet 2020.
12. Förslag till budget för 2019
Budgeten baseras tills vidare på de medlemsavgifter som flyter in, samt ett ständigt medlemskap.
Medlemskapet är antingen en frivillig årsavgift om 20 kr per medlem, alternativt ett ständigt
medlemskap efter att ha betalat in 200:-.
Föreningens konto hos Nordea med nr 3271 20 73622 sägs upp per 1 maj 2019, då Nordea kräver
1.000:- årligen för att hantera kontot . Styrelsen får i uppdrag att utvärdera andra alternativ framöver
för att ta emot avgifter och gåvor.
13. Övriga frågor
1)Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors gav sin och partiets syn på Kottlasjön, ett lugnare
tempo vad gäller ny bebyggelse på ön, vägar, skatter, skola och äldreomsorg.
2) Föreningen vill uppmärksamma två av föreningens initiativtagare och web-skapare, Roger
Sjöstrand respektive Staffan Wictori´n. Genom Alberts försorg överlämnas en present till dem.
3) Avslutningsvis kåserade Lasse Söderberg utifrån några väl utvalda bilder och kartor kring
Kottlasjön runt 1940-50-60 tal till ackompanjemang av lite tilltugg och dryck.
14. Mötets avslutande
Ulrika tackade alla för att kommit till mötet och avslutade mötet.
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