
Dagordning/protokoll årsmöte 2021 Fräntorps Egnahemsförening
2021-05-30
Mötet genomfördes via google meet pga coronapandemin

1) Mötets öppnande.
2) Val av mötesordförande.
Anna Holm

3) Val av sekreterare för årsmötet.
Anna Holm

4) Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet.
Sofia Jonsvik och Marie Moesby

5) Mötets behöriga utlysande
Vi har lagt ut information på hemsidan och facebook i god tid, samt delat ut

papperskallelse i områdets brevlådor innan mötet.

6) Fastställande av dagordningen
Dagordnigen fastsälldes

7) Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Vi har fått in väldigt lite medlemsavgifter ca 4000kr och ca 2000 kr till ungdomsfonden.
Servisskadefonden har minskat med 9000 kr och föreningen har köpt in en musterimaskin.
Förra våren påbörjade vi städning längs cykelbanan men i övrigt har vi inte anordnat några
evenemang det gångna året pga pandemin.

8) Godkännande av revisionsberättelse.
Eva Linnestjerna och Nathalie Bergström har gått igenom revisionsberättelsen och godkänt
den.

9) Ansvarsfrihet för styrelsen.
Ansvarsfrihet beviljades

10) Fastställande av medlemsavgift
Vi fortsätter med en avgift på 150 kr

11) Val av ordförande
Anna Holm har ett år kvar som ordförande

Val av kassör
Erik Johannesson valdes till kassör

12) Val av ordinarie ledamöter.
Förslag: Omval på 2 år Anna Saltelid och Sofia Jonsvik
Maria Isetjärn och Marie Moesby har ett år kvar



Styrelsen består nu av: Anna Holm, Sofia Jonsvik, Marie Moesby, Erik Johannesson,
Maria Isetjärn, Anna Saltelid.

13) Val av styrelsesuppleant på 2 år växelvis vartannat år.
Inga suppleanter finns

14) Val av revisorer på 2 år.
Eva Linnestjeärna och Nathalie Bergström fortsätter som revisorer

16) Val av 2 ledamöter till valberedningen.
Hampus Linderholm fortsätter som valberedning, vi letar upp ytterligare någon framöver.

17) Beslut om arvoden och ersättningar.
Förslag: arvodet ligger kvar på 100 kr per styrelsemedlem och möte

18) Godkännande av verksamhetsplan
Vi kommer att ordna loppis, skogsstädning och tomtevandring framöver om
coronasituationen tillåter. Vi kommer att dela ut information om Egnahensföreningen och
medlemsavgiften fler gånger under året för att få in avgifterna.

19)  Inkomna motioner
Inga motioner

20) Övriga frågor.
Inga övriga frågor

21) Mötets avslutning

Mötessekreterare ……………………………………………………………..

Justeras ……………………………………………………………..

Justeras ……………………………………………………………..


