Protokoll fört vid föreningen SkövdeBor, årsmöte 2022-04-28
Samtliga medlemmar hade genom Internet kallats till ordinarie årsmöte i Hotell
Skeppsholmens lokaler torsdagen 28 april 2022 klockan 13.30. Inbjudan lades upp
på SkövdeBors hemsida i februari. 6 medlemmar slöt upp efter återbud i sista stund
från en medlem.
Efter en stunds mingel vidtog årsmötesförhandlingar enligt dagordning.
Vice Ordförande Sven-Olof Larsson öppnade årsmötet 13:30 och hälsade alla
välkomna. Ordföranden ledde därefter oss alla i en tyst minut för att hedra våra
tidigare medlemmar Gunnar Svensson, Bertil Adamsson, Sonja Ljungkvist, Per
From och Rolf Wikström.
Härefter inleddes årsmötesförhandlingarna.
Frågan om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning och om mötet kunde godkänna
dagordningen besvarades med ja.
Till ordförande och sekreterare för mötet valdes styrelsens sittande vice ordförande
Sven-Olof Larsson och sekreterare Roland Ljungkvist.
Till justeringsmän att justera dagens protokoll, valdes Göran Ulfenberg och Johan
Dahlstrand.
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021 hade funnits på vår hemsida
sedan inbjudan skickades ut. Verksamhetsberättelsen fanns också tillgänglig i
lokalen. Verksamhetsberättelsen godkändes.
Kassören Johan Dahlstrand berättade tillsammans med Sven-Olof Larsson om
svårigheterna man haft i kontakten med vår bank Nordea och att man fortfarande
inte fått tillgång till vårt konto på banken. Vi kan därför inte redovisa innestående
medel eller uteblivna inbetalningar av medlemsavgifter.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2023 fastställdes till oförändrat 100:Val av styrelse för 2022-2023 företogs. Årsmötet biföll förslaget till val och styrelsen
fick följande sammansättning:
Tillförordnad ordförande Roland Ljungkvist
Styrelseledamöter:
Sven-Olof Larsson
Johan Dahlstrand
Roland Ljungkvist
Nils-Göran Wetterberg
Göran Ulfenberg

Inga förslag till revisorer fanns tillgängliga varför heller inga val gjordes.
Inga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet.
Under punkten Övriga frågor tog Roland Ljungkvist upp frågan hur vi kan nå ut till
presumtiva medlemmar. Det var tänkt att gå ut på FaceBook med information om
vår förening – och har också gjorts men som enskild person kan man nu endast nå
”vänner” och effekten blir därför begränsad. Om vi den vägen skall nå ut vidare
behöver vi betala till FaceBook på samma sätt som vid reklam. I dagens läge
förhindrar oss kassaläget att göra detta.
Årsmötet avslutades 14.00 och åtföljdes av måltid med Skeppsholmens köttbullar
samt dessert och kaffe.
Nils-Göran Wetterberg stod för programmet där han berättade om sitt arbete som
sjömanspräst. Mera om detta kan du läsa i rapporten från årsmötet.
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