Protokoll fört vid årsmöte Öjarns byförening 220806

1.
2.
3.
4.

s.
6.
7.

Val av ordförande för mötet: Erica Thid
Val av sekreterare för mötet: Monica Göransson Lööf
Val av justeringspersoner: Gun-Britt Örjebo och Magnus Gerhardsson
Godkännande av dagordningen: Ok
Fastställande av röstlängd: 16 betalande medlemmar på mötet
Årsmötets behöriga utlysande: Ok
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse: Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen. Kassör Ulf M. redogjorde för resultat och balansräkning

8.

Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning: Ulf. M läste upp
revisionsberättelsen. Balansräkningen fastställdes.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Behandling av motioner och styrelsens förslag: Fastställande av medlemsavgift: 100:- enskild medlem, 150:- för familj
Val av ordförande: Erica Thid (sitter 2 år till 2023) Ulf Mårtensson sitter kvar som kassör
Val av revisor: Karin Hermansson sitter kvar
Val av övriga ledamöter: Magnus Gerhardsson och Katarina Vedin sitter kvar som ledamöter.
Egort Andersson valdes till ny ledamot

15. Val av suppleanter: Bengt Göransson sitter kvar och Hans Danielsson valdes till ny suppleant
16. Val av firmatecknare: Ordförande och kassör är firmatecknare enligt stadgarna
17. övriga frJgor:
*Hyra av röjsåg kostar SO kr per dygn. Den som hyr betalar bränslet själv.
• Årsmötet beslutade att försöka locka fler medlemmar till föreningen genom att lotta ut
vinst/ vinster på medlemskapet (en lott per medlemskap) Styrelsen beslut ar om vilka vinster
som ska lottas ut.
• Styrelsenfår I uppdrag av årsmötet att kolla upp om föreningen ska trycka upp mössor med
trycket "Ma trivs i Öjarn" och sälja dessa till exempel på Pimpeltävlingen.
•Det kom förslag från medlem att "Gamla vägen" i Öjarn skulle underhållas/röjas. Kan till
exempel ske under " Fixardagen" den 6:e juni.
• Bilderna som finns i Bönhuset tillhör byaföreningen. Dessa t as ner till Paletten. Viktigt att
nyinflyttade till Öjarn får tillgång till byns historia på olika sätt.
Förslag på aktiviteter:
Trubadurafton (typ skrammelbal); Pimpeltävling {som tidigare); Quiz (musikquiz med trubadur);
Boule; Tipspromenad; Dart och grlllkvällar (som tidigare); Met- och kasttävling; Kräftskiva;
Surströmmingsfest.
Årsmötet beslutade att det blir surströmming respektive kräftor vartannat år. I år blir det
surströmming och Magnusson Gerhardsson är huvudansvarig. (10 september och det ska anslås på
Facebook samt hemsidan.) Nästa år blir det så Kräftskiva och denna ainsvarar Erica Thid för,
återkommer med datum.
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18. Mötet avslutades av Erica Thld.
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