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Protokoll fört vid årsmötet den 24 mars 2019 kl. 13.00
i Medborgarhuset, Grisslehamn.
§ 1.

Mötets öppnande

Ordförande Per Ljungström hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2.

Godkännande av dagordning för mötet

Dagordningen godkändes.
§ 3.

Fråga om mötets behöriga utlysande

Antecknades att årsmötet var stadgeenligt utlyst och att 24 personer var närvarande.
§ 4.

Val av ordförande för mötet

Ordförande Per Ljungström valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
§ 5.

Val av sekreterare för mötet

Sekreterare för mötet valdes Per Gren.
§ 6.

Val av två protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lars Sundström och Pelle Malmsten
§ 7.

Årsberättelse och årsredovisning

Den framlagda verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för tiden
2017-01-01 till 2018-12-31 upplästes och lades till handlingarna.
§ 8.

Revisionsberättelse

Då ingen av revisorerna var närvarande, föredrogs Revisionsberättelsen av Ruben Aronsson.
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisionsberättelsen godkändes och årsredovisningen fastställdes.
§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§ 10.

Budget/Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Budget och Verksamhetsplanen upplästes och godkändes.
§ 11.

Fråga om årsavgiftens storlek kommande kalenderår

Beslutades att årsavgiften skall vara oförändrad, d.v.s. 150 kr för enkelt medlemskap
och 200 kr för familjemedlemskap.
§ 12.

Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

Per Ljungström omvaldes till ordförande på ett år.
§ 13.

Val av ledamöter och suppleanter

Valdes ledamot på 2 år:
Christina Wennmark (nyval)
Valdes suppleanter på 2 år:
Pelle Malmsten och Kristina Ekstam (nyval).
§ 14.

Val av revisor och revisor-suppleant för kommande
verksamhetsår.

Valdes Sven Karlsson till revisor (omval) Classe Almquist revisorssuppleant (nyval)
för verksamhetsår 2019.
§ 15.

Val av valberedning

Valdes Sten-Gunnar Furtenbach sammankallande (nyval) och Lars Sundström (nyval)
till valberedning under 2019
§ 16.

Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.
§ 17.

Information och övriga frågor

Affischering vid Ekan är besvärande skräpig. Trekanten ägs av kommunen. Styrelsen fick i
uppgift att verka för minskad nedskräpning. Även att fräscha upp anslagstavlan tar styrelsen
åt sig. Båda dessa adderas till Verksamhetsplanen.
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§ 18.

Mötets avslutning

Lars Sundström framförde att ett tack till GIF:s styrelse för väl utfört arbete och att det
finns en ”väl utarbetad verksamhetsplan” för året, vilket härmed inskrivs i protokollet.
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och styrelsen samt övriga engagerade
under året för utfört arbete och förklarade därmed mötet avslutat.
Vid protokollet:

Per Gren

Per Ljungström
Ordförande

Justeras:

Pelle Malmsten

Lars Sundström

