
H i m m e rfj ö rd e n s N otu rvå rd sfö re n i n g

Protokoll fört vid årsmöte 2021-08'27

Plats : Himmerfjä rdsverket

Närvarande: 20 medlemmar

1. Ordförande Bengt Haglund öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna'

Dagordningen godkändes av mötet.

2. Kallelse till nrötet konstaterade ha skett i behörig ordning.

3. Till ordförande för mötet valdes Bengt Haglund.

4. Till sekreterare för mötet valdes Rolf Simön.

5. Tord Forsblad och Peter Gustafsson valdes till rösträknare och att tillsammans med

ordföra nde justera årsmötesprotokollet.

6. Arsmötet för verksamhetsåret 2019 som ajournerades 2020-03-26 återupptogs'

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 20L9 godkändes'

Bertil Svangren föredrog revisorernas rapport som uppmanade mötet att ge styrelsen

a nsvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2OL9.

Mötet beslöt att förlänga mandaten för styrelsen och revisorerna med ett år, d v s fram till

årsmötet 2021..

Ovriga ordinarie årsmötespu nkter bedömdes vara överspelade.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 som delgetts i samband med kallelsen till

mötet godkändes utan tillägg.

8. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi. Rapporten godkändes.

9. Bertil Svangren redogjorde för revisorernas rapport som uppmanade mötet att ge

styrelsen a nsva rsf ri het för ve rksa m hetså ret 2020.

10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

11. Mötet biföll styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021'.

12. Placering av fonderade medel. Mötet beslöt att ej ändra placeringen.

13. Medlemsavgiften på 100 kr per individuell medlem och 10 kr per kollektivt anslutna

medlemmar bestutades att vara oförändrad för 2021.-



Val av styrelse

14. Till ordförande på ett år valdes Lena Bristrand.

15. Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Thomas Gustafsson och Eva Thörnelöf'

Gisela Liljeqvist och Bengt Knutsson har ett år kvar på sina mandat'

16. Till styrelseersättare på ett år valdes Christina Österholm och Bengt Haglund'

1"7. Till revisor på två år valdes lnge Wahlberg (omval)

Bertil Svangren kvarstår till 2021

18. Till revisorsersättare på ett år valdes Keijo Lyckenius (omval)'

19. Till valberedning på ett år valdes Harriet Wallin och Christina Svangren'

20. lnga motioner hade inkommit.

21. Fråga inkom om farledsprojektet' Frågan ligger f n hos regeringen för prövning'

22. Protokollet från årsmÖtet sänds ut till justeringsrnännen för justering under v'35'

23. Ordförande Bengt Haglund tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat'

{ft 5
Bengt Hagl Rolf Simön

SekreterareOrdförande

Justeras:

rd Porsblad Peter


