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Mötesprotokoll 
2020-05-17 

0. Mötets öppnande 

Fredrik H öppnade mötet klockan 11 den 17 maj. P g a covid-19 (Corona) 

hölls årsmötet på utedansbanan, med plats att sitta glest. 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Bo Forslund valdes till mötesordförande. 

Karl Erik Rånman valdes till mötessekreterare. 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstberättigade på mötet är de närvarande som noterat sitt namn på 

deltagarlistan. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Mötet valde Roland Zetterberg till båda funktionerna. 

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

P-O Melander redogjorde för sätten och tidpunkt för hur mötet utlysts. 

Beslutades att mötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar. 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt förslag. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Verksamhetsberättelsen lästes upp och mötet beslutade att godkänna den utan 

kommentarer och ändringar.  

 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiskt resultat) för det senaste 

verksamhetsåret. 

Resultat- och balansräkning föredrogs av kassören. År 2019 gav ett bra 

ekonomiskt resultat. Julmarknaden blev den bästa någonsin. Efter några frågor 

från mötet och förklaringar till några punkter beslutade mötet att godkänna 

förvaltningsberättelsen. 

 

8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret. 

Kjerstin Olsson föredrog revisionsberättelsen från revisionen som hon 

tillsammans med revisorskollega Lars Bengtsson skrivit. Mötet beslutade att 

godkänna revisionsberättelsen. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen 

omfattar. 



 

10. Fastställande av medlemsavgift. 

Styrelsen föreslog en oförändrad medlemsavgift på 300 kr per familj och år. 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att medlemsavgiften ska vara 300 kr. 

 

11. Val av ordförande för en tid av ett år 

Mötet beslutade att välja Fredrik Hägglund till ordförande. 

 

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år 

Mötet valde P-O Melander (omval, endast ett år på egen begäran) till ordinarie 

styrelseledamot. Dessutom omvaldes Elin Bates och Cecilia Westin som 

ordinarie ledamöter. Olle Johansson valdes som suppleant (efterträder Anton 

Eklund). 

Styrelse och valberedning ska söka person som kan skolas in för att kunna 

väljas till ny kassör vid årsmötet 2021. 

 

Övriga i styrelsen är Karl Erik Rånman (ordinarie) och Erica Öhrbom 

(suppleant) båda ett år kvar. 

 

13. Val av revisorer samt revisorssuppleanter 

Till ordinarie revisorer utsåg mötet Lars Bengtsson och Kjerstin Olsson och 

till deras suppleanter Stefan Sjöberg och Hans-Göran Trammer. 

 

14. Val av Fastighetskommitté 

Mötet valde Olle Johansson (sammankallande), Emil Sahlin och Anton 

Eklund. 

 

I utegruppen ingår Bengt Persson (sammankallande) och Christer Bergsten. 

 

Ansvarig för Bagarstugan är Barbro Åsander. 

 

15. Val av festkommitté 

Elin Bates, sammankallande och styrelsens representant. Fredrik Hägglund, 

Margareta Sjöbom, Emma Sjöbom-Pettersson, Erica Öhrbom och Maria 

Reinikainen. Tina Eklund och Ulrica Nordin har aviserat en lägre 

aktivitetsgrad och vill därför lämna festkommittén. 

 

2020 blir högst osäkert i skuggan av Corona-epidemin. Det finns risk för att de 

största och viktigaste arrangemangen inte kan genomföras.  

 

Festkommittén behöver ändå, framför allt för kommande år förstärkas med 

flera ledamöter. De kommer dessutom att ta in ytterligare personer för att 

hjälpa till vid de mest arbetskrävande arrangemangen, allt efter behov. 

 

16. Val av ungdomskommitté 

Fortfarande vakant p g a brist på ungdomsrepresentanter. 

 

 

 

 



17. Val av valberedning 
Mötet valde Lisbeth Zetterberg och Johan Molander (sammankallande). Dessa 

två får mandat att själva om möjligt hitta en tredje person till valberedningen. 

 

18. Behandling av styrelsens beslut och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga styrelsebeslut eller motioner fanns att behandla. 

 

 

19. Övriga frågor. 

a. Styrelsen planerar för att ordna en bättre lekpark vid Skumucken. 

Behövligt nu när byn fått ett antal nya invånare i de lägsta åldrarna. 

b. Ingen sillunch enligt vanlig plan. Däremot möjligen ett alternativt 

genomförande senare under sommaren. 

c. Rapporterades om 1) Projektet Skatans historia för besöksnäringen, 2) 

Status beträffande sanitetsanläggningen på Skumuckens parkering och 3) 

Idé/förslag att bygga en padel-bana på ängen. 

 

 Inga beslut togs i någon av frågorna. 

 

20. Mötet avslutas. 

 

 

Protokollförare:  Karl Erik Rånman 

 

Justerat av:  Roland Zetterberg 


