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1) Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Bengt Jönsson hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 

 

2) Val av mötesordförande 

Till mötets ordförande valdes Arne Ekstrand. 

 
3) Val av sekreterare för mötet 

Till mötets sekreterare valdes Martina Benitez 

 
4) Fastställande av dagordning 

Ändringar gjordes i dagordningen. Punkt 11 och 12 bytte plats. 
Fiskevårdsfrågor godkänns som en punkt på årsmötet. 

 

5) Val av justeringspersoner tillika rösträknare (2) 

Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Dan-Patrik Ryman 
och Per Marquard 

 

6)  Fastställande av röstlängd för stämman 

Närvarolista samt fullmakter fastställer röstlängd för stämman. 

 

7) Fråga om stämman är behörigt utlyst 

Stämman ansåg att kallelsen är utlyst i behörig tid. 

 
8)  Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 

Ordförande i föreningen Bengt Jönsson gjorde en muntlig redogörelse 
av årsberättelsen som delgivits i kallelsen. Årets resultat gav ett 
överskott vilket redovisats i budgeten. 
 

9) Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.  



 

10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av stämman vilket tillstyrkes av 
revisorerna. 

 
11)   Val av ledamöter för en tid av 2 år. 

Dan Winnarsson, Göran Hermansson, Helena Sjögren omvaldes. 
 

12) Val av ordförande för en tid av 1 år. 

Bengt Jönsson omvaldes. 

 
13) Fyllnadsval av ledamot för en tid på 1 år (1) 

Martina Benitez nyvaldes. 

 

14) Val av suppleanter för en tid av 1 år (2) 

David Wadlund omvaldes till ersättare och Jennie Norlin nyvaldes 

 

15) Val av revisorer för en tid av 2 år (1) 

Helene Höög valdes till revisor.   

 

16) Val av revisorssuppleanter för en tid av 1 år (2) 

Ewa Hillevik och Björn Berner valdes till revisorssuppleanter. 

 

17) Val av personer med ansvar för fiskevårdsfrågor för en tid av 1 år (2) 

Dan Winnansson och David Wadlund omvaldes. 

Det bestämdes att det krävs beslut från årsmötet angående 
fiskevårdfrågor. 

                                             

18) Val av valberedning för en tid av 1 år 

Gunilla Kvarntorp Ekstrand, Guy Hörnfelt och Mathias Cavedoni 
omvaldes 

 

19) Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer 

Ersättning till styrelsen är oförändrad 7 x 999 kr, ersättning till 
revisorerna är oförändrad på 3 x 500 kr. 

 

20) Motioner /Proposition  

a) Förslag från styrelsen att tillsätta en grupp som bevakar 
kommunens planer och eventuell justering av detaljplan 

Beslut taget att styrelsen tillsätter gruppen. 

 

 

 



21) Fastställande av debiteringslängd

a) Styrelsen föreslår ingen höjning. 400 kr kvarstår.

Fastställdes till samma summa som tidigare och debiteras ut
snarast. 

22) Förslag till budget samt verksamhetsplan för 2022

Föreningen ordförande Bengt Jönsson föredrog verksamhetsplanen och
budgeten som båda delgivits i kallelsen.

a) Grus till trappen vid Södra badet

b) Målning av klubbstugor.

c) Bygge av utegymmet vid ängen.

23) Övriga frågor

a) Priser till midsommarfirandet är ordnat.

b) Lutande tall vid infarten till Lugnet bedöms ej som en risk av

styrelsen. Kontakt tas med nya markägaren.

24) Tid och plats då protokollet är tillgängligt

Protokollet är tillgängligt 14 dagar efter årsmötet

25) Mötet avslutas

Mötets ordförande Arne Ekstrand tackar för deltagande och avslutar
mötet.

Guy Hörnfeldt överlämnar en gåva till Gunilla Kvarntorp och Arne
Ekstrand för allt engagemang och arbete som de gjort för föreningen.






