
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2022-06-18
med Gåsholma Stugförening

§1  Mötets öppnande + Närvarolista
Mötet förklarades öppnat. 32 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 Bosse Sahlberg och Tommy 
Stenergard.

§4  Årsmötets utlysning
Konstaterades att mötet varit rätt utlyst.

§5  Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§6  Verksamhetsberättelse 2021
Muntligen informerade ordföranden om verksamheten 2021. Midsommar-
festen ställdes in pga pandemin. ”Suringen” genomfördes med ett 50-tal 
deltagare. Styrelsen hade 2 protokollförda möten under året. 

§ 7  Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten redovisades av kassören och godkändes. 
Resultatet blev 9 714 kr. 

§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 2022-2024
Ordförande Lasse Lindström – kvarstår 1 år 2022-2023
Kassör Anders Lagnert – kvarstår 1 år 2022-2023

Revisorer
Jakob Runströmer – kvarstår 1 år 2022-2023
Daniel Ageflod – kvarstår 1 år 2022-2023

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



§12  Fastställande av årsavgift för 2023
Beslöts vara oförändrad 300,-/år.

§13  Arrangörsgrupper – sponsorer 
Arrangörsgrupplistan gicks igenom. Flera anmälde sitt intresse till att vara 
med i en arrangörsgrupp. Medlemsförteckningen skickades runt för 
kontroll. Beslöts att styrelsen via sekreteraren uppdaterar och mejlar  
listorna till medlemmarna. Styrelsen går också igenom och uppdaterar 
Sponsorförteckningen på hemsidan.

§14  Övriga frågor
Gungställningen - Styrelsen fick i uppdrag att undersöka och köpa in en 
lekställning som ersätter den trasiga gungställningen. 
Grannsamverkan – Informerades om att Polisen idag inte har möjlighet att 
genomföra informationsmöten. Beslöts att information med länk läggs ut 
på hemsidan samt att Grannsamverkansskyltarna monteras upp på 
lämpliga platser under eftermiddagens städdag. Anders Lagnert, Nils Axner
och Tord Sandberg är kontaktpersoner för Grannsamverkan i Gåsholma. 

§15  Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse, hälsade alla välkomna till städdagen
som börjar kl 14.00 och avslutade mötet.

Gåsholma 2021-06-22

Vid protokollet

……………………………… ……………………………..
Berith Larsson-Axner, sekr Lars Lindström, ordförande 

Justerat

………………………………. ……………………………...
Bosse Sahlberg Tommy Stenergard 
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