
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2020-06-13 med 

Gåsholma samfällighetsförening 716458-5064. 
 

§ 1. 

Mötet förklarades öppnat. 

 

§ 2. 

Konstaterades att mötet varit rätt utlyst. 

 

§ 3. 

Dagordningen lästes upp av ordföranden, och godkändes. 

 

§ 4. 

Till mötets ordförande valdes Nils Axner. 

Till mötets sekreterare valdes Anders Lagnert. 

Till justeringsmän valdes Christina Carlsson och Gunilla Källström 

 

§ 5. 

Närvarolistan cirkulerades. 

 

§ 6. 

Ordföranden läste upp styrelsens verksamhetsberättelse, samt informerade om vad som hänt och kommer att hända. 

Kassören föredrog balansräkning och resultaträkning för 2019, vilka godkändes av revisorerna i deras upplästa berättelse, 

de rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.  

Verksamhetsberättelsen med tillhörande balans- och resultaträkning godkändes. 

 

§ 7. 

Årsmötet beslöt att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

 

§ 8. 

Styrelsen lade fram ett förslag att ingen ersättning skulle utgå till styrelsen och revisorer. Detta antogs av årsmötet. 

 

§ 9. 

Ordföranden redogjorde för den ekonomiska ställningen inför 2020 med anledning av de åtgärder som kommer att ske 

under året.  

Styrelsen föreslog en oförändrad utdebitering om 350 kr årligen framgent. Det beslutades att utdebitering skulle ske i 

enlighet med styrelsens förslag. 

 

§ 10. 

Föredrogs information kring den kommande helikopterflygningen och att mer information kommer via mail, anslagstavla 

och hemsida. Diskuterades även om vart ”ljugarbänken” vid anslagstavlan tagit vägen. Diskuterades även om att det 

tidigare funnits en soptunna vid kajen, som ej längre är tömning på. Anläggande av ett ”ytegym” vid festplatsen 

tillsammans med Stugföreningen diskuterades. Det beslöts att styrelsen skall kolla upp dessa frågor och vidta lämpliga 

åtgärder.  

 

§ 11. 

Efter en redogörelse av ordföranden, företogs val av styrelse- och övriga funktionärer: 

till ordförande kvarstår Nils Axner ett år, 

till sekreterare kvarstår Anders Lagnert ett år, 

till kassör omvaldes Erik Wallman på två år, 

till styrelsesuppleanter återvaldes Bo Sahlberg och Stig Sandberg på ett år, 

till revisorer omvaldes Tommy Stenegaard och kvarstår Kerstin Söderlund, revisorerna väljs på två år, 

till revisorssuppleant omvaldes Tord Sandberg på ett år. 

till valberedning omvaldes Gunilla Källström och Berit Larsson Axner.  

 

§ 12. 

Under övriga frågor framkom att Runströmers och Otterhälls har problem med att exempelvis husbilar parkerar längre tid 

på den bredare vägsträckan mellan dem. Styrelsen kommer att utreda vad som kan göras åt detta. 

Då det ej framkom några fler frågor, meddelades var protokollet hålls tillgängligt efter justering samt förklarades årsmötet 

avslutat. 

 

 

Vid protokollet: …………………………… (Anders Lagnert) 

 

 

 

Justerat: .………………………………..… (Christina Carlsson)……………….……………… (Gunilla Källström) 


