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Protokoll Sillebottens Byalags
Årsmöte 21/8 2021
Föredragningspunkt
1/ Styrelsens ordförandes
inledning

Eilert Olsen inledde mötet med att hälsa alla välkomna.

2/ Val av ordförande och
sekreterare för årsmötet

Johan Nätt valdes som ordförande för mötet. Laila Danielsson valdes som
sekreterare.

3/ Fastställande av röstlängd Röstlängden (bilaga i ÅR) fastställdes.
för mötet
4/ Val av protokolljusterare
och rösträknare

Lars Skagset valdes som justerare av protokoll och rösträknare

5/ Fråga om årsmötet har
utlysts på rätt sätt

Beslut togs om att årsmötet har utlysts enligt stadgarna

6/ Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes

7/ Styrelsens årsredovisning Inge Danielsson föredrog årsredovisningen för 19/20
för 2019/20
8/ Styrelsens årsredovisning Inge Danielsson föredrog årsredovisningen för 20/21
för 2020/21
9/ Revisorernas berättelse
för 19/20 och 20/21

Revisorerna berättelse för 19/20 och 20/21 gicks igenom.

10/ Beslut om fastställande
av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen för
2019/20.

Beslut togs om fastställande av årsredovisningen för 19/20 och att styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.

11/ Beslut om fastställande
av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen för
2020/21.

Beslut togs om fastställande av årsredovisningen för 20/21 och att styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.

12/ Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Eilert Olsen valdes som ordförande för ett år. Inge och Laila Danielson valdes som ledamöter för ett år. Mikael Adamsson, Anders Hauge och Jörgen
Nergård valdes för två år. Morgan Hard och Marit Hellen valdes som
suppleanter till styrelsen.

13/ Val av revisorer

Katarina Hard och Kjell-Åke Gunnarsson valdes som revisorer.

14/ Val av valberedning

Vera Nätt och Niklas Väisänen valdes som valberedning.

15/ Fastställande av medlemsavgift

Beslut togs om oförändrad medlemsavgift på 200 kr per år och hushåll/fastighet.

16/ Fastställande av verksamhetsplan

Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes. Styrelsen ska återkomma till medlemmarna med förslag om långsiktig lösning av hur klippning
av badstrand m.m. ska lösas.

17/ Styrelsens förslag om
avgifter för båthamn.

Beslut togs om oförändrade avgifter för parkering, gästbrygga och båtramp.
För båthamnen togs beslut om höjning till 700 kr per år för extra bred plats.

18/ Övriga frågor

Gästhamnen diskuterades. Styrelsen gavs i uppdrag att undersöka med
kommunen om möjligheterna att utveckla nuvarande gästhamn för att erbjuda gäster en bättre service.

19/ Mötet avslutas

Johan Nätt tackade för visat intresse och avslutade mötet.

