Föreningen Tomtarna

Årsmöte TOMTARNA 2022
Mötesprotokoll
2022-05-15

0. Mötets öppnande
Fredrik H öppnade mötet klockan 11.00 den 15 maj i Skumucken.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mikael Nilsson 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, totalt 16 personer.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Mötet valde P-O Melander till båda funktionerna.
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Fredrik Hägglund 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 i sammanfattning av kassören. År 2021
gav ett gott ekonomiskt resultat, med tanke på pandemin. Sillunchen kunde
inte genomföras. Däremot blev det en julmarknad med (förmodligen) rekord i
besökande och ett mycket bra ekonomiskt resultat. Inga frågor eller
kommentarer från mötet och mötet beslutade att godkänna
förvaltningsberättelsen.
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret.
P-O Melander föredrog revisionsberättelsen från revisionen som han
tillsammans med revisorskollega Lars Bengtsson skrivit. Mötet beslutade att
godkänna revisionsberättelsen.
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen
omfattar.
10. Fastställande av medlemsavgift.
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2023 ska vara oförändrad, d v s 350
kr/år för hushåll med två eller flera personer, samt 300 kr/år för hushåll med
endast en person.
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 Elin Bates och Cecilia Westin till ordinarie styrelseledamöter
(båda omval).
Vidare valdes Dan Holmén till suppleant (omval) och sammankallande i
Fastighetskommittén.
Övriga i styrelsen är Karl Erik Rånman och Niklas Rahm (ordinarie), Erica
Öhrbom suppleant, alla tre valda till årsmötet 2023.
13. Val av revisorer samt revisorssuppleanter
Till ordinarie revisorer utsåg mötet Lars Bengtsson och P-O Melander
(sammankallande), och till deras suppleanter Stefan Sjöberg och Kjerstin
Olsson.
14. Val av Fastighetskommitté
Mötet valde Dan Holmén (sammankallande), Pär Magnusson, Hans Löwgren,
Mikael Nilsson, Jonas Westring och Johan Molander. Utegrupp: Bengt
Persson och Hans Löwgren.
15. Val av festkommitté
Elin Bates (sammankallande), Fredrik Hägglund, Erica Öhrbom, Linda Rahm,
Maria Reinikainen, Margareta Sjöbom, Emma Sjöbom Pettersson och Anna
Felländer.
16. Val av ungdomskommitté
Fortfarande vakant p g a brist på ungdomsrepresentanter.
17. Val av valberedning
Mötet valde Johan Molander (sammankallande), Jonas Westring och Sandra
Holmén.
18. Behandling av styrelsens beslut och i rätt tid inkomna motioner.
Inga styrelsebeslut eller motioner fanns att behandla.

19. Övriga frågor.
a. Styrelsens förslag för att kunna placera överlikviditet som kan ge bättre
avkastning än (obefintlig) bankränta diskuterades. Förslaget godkändes
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