
Dagordning/protokoll årsmöte 2022
Fräntorps Egnahemsförening
2022-05-15
Plats: Fräntorps Folkets Hus

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.
Hampus Linderholm och Dan Nord

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.

Mötet förklarades behörigen utlyst.

6) Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

7) Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Anna läste upp verksamhetsberättelsen och vi svarade på frågor.
Maria gick igenom den ekonomiska berättelsen.
Det kom frågor om hur vi får fler medlemmar, hur vi kan utöka medlemsnyttan.

8) Godkännande av revisionsberättelse.
Revisorenas berättelse godkändes och läggs till handlingarna.

9) Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

10) Fastställande av medlemsavgift
Årsavgiften fastställdes till 150 kr.

11) Val av ordförande
Anna Holm valdes till ordförande



12) Val av ordinarie ledamöter.

Kassör Erik Johannesson Omval till 2023

Styrelseledamöter Anna Saltelid Vald till 2023

Marie Moseby Förslag till omval 2 år

Sofia Jonsvik Vald till 2023

Maria Isetjärn Förslag till omval 2 år

Mötet valde ledamöter enligt valberedningens förslag.

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

14) Val av revisorer
Eva Linnestjärna och Nathalie Bergström valdes till revisorer ett år till.

16) Val av 2 ledamöter till valberedningen.
En ledamot valdes; Hampus Linderholm. Hampus kommer försöka engagera ytterligare en
person till valberedningen.

17) Beslut om arvoden och ersättningar.
Arvodet ligger kvar på 100 kr per person och möte.

18) Godkännande av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen godkändes.

19)  Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

20) Övriga frågor.
Rose-Marie tog upp frågan om grannsamverkan. Arbetet borde förnyas. Vi kommer
att informera om det på webben.

21) Mötets avslutning

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

Justeras ……………………………………………………………..

Justeras ……………………………………………………………..


