
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2020-06-13 med 
Gåsholma Stugförening

§ 1  Mötets öppnande + Närvarolista
Mötet förklarades öppnat. 
25 st medlemmar var närvarande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Lasse Lindström och till sekreterare för mötet valdes 
Berith Larsson-Axner. 

§ 3 Val av justeringsmän för mötet
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Gunilla Källström och Christina Carlsson.

§ 4  Årsmötets utlysning
Konstaterades att mötet varit rätt utlyst.

§ 5  Godkännande av dagordning 
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 6  Verksamhetsberättelse 2019
Ordföranden läste upp styrelsens verksamhetsberättelse vilken godkändes. Styrelsen har
under året haft 5 möten därav ett samordningsmöte med Väg- och 
Samfällighetsföreningen om hemsidan, telefonkuren och grusning av gång.  

§ 7  Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten redovisades av kassören och godkändes. Föreningen går 
fortsatt bra. Resultatet för 2019 blev 17 597,-. Båda festerna gick med stort plus och 
antalet betalande medlemmar har ökat. 

§ 8  Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

§ 9  Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 10  Val av styrelseledamot på 2 år 
Sekreterare Berith Larsson-Axner – omvald 2 år 2021-2022

Ordförande Lasse Lindström – kvarstår 1 år 2020-2021
Kassör Anders Lagnert – kvarstår 1 år 2020-2021
Övrig ledamot Maud Lindström – kvarstår 1 år 2020-2021
Revisorer
Jakob Runströmer – kvarstår 1 år 2020-2021
Adam Axner – kvarstår 1 år 2020-2021 

§ 11 Val av valberedning på 1 år
Till valberedning på 1 år omvaldes Jan Kock och Björn Runströmer.



§ 12 Fastställande av årsavgift för 2021
Beslöts vara oförändrad 300,-/år.

§ 13 Övriga frågor 
Frågor om genomförande av Surströmmingsfesten  och  Informationsmötet om 
Grannsamverkan ställdes. På grund av Corona-läget beslöts att avvakta med beslut till 
slutet av juli. Styrelsen informerar via mejl, hemsida och info på anslagstavlan. 

§ 14  Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse, hälsade alla välkomna till städdagen som börjar 
klockan 14 och avslutade mötet. 

Gåsholma 2020-06-17

Vid protokollet 

………………………………………….. …………………………………………..

Berith Larsson-Axner, sekreterare Lasse Lindström, ordförande

Justeras

…………………………………………..  …………………………………………..

Christina Carlsson Gunilla Källström  


