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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR SVANNÄSBYGDENS BYAFÖRENING
MÅNDAGEN  DEN 11 APRIL 2022,

Närvarande: Per Norman, Malin Fjellman, Ros-Marie Fransson, Bosse Olsson,
Gunnar Fransson, Anna Enebjörk, Maria Mattsson, Petra Danielsson,
Gunnel Karlsson, Lalle Karlsson, Ingrid Thalen, Mikael Mattsson

1. Ordförande Per Norman öppnar mötet.

2. Kallelsen godkännes.

3. Dagordningen fastställs.

4. Per Norman väljs till mötesordförande.

5. Gunnel Karlsson väljs till mötessekreterare.

6. Maria Mattsson och Anna Enebjörk väljs som justerare tillika rösträknare.

7. Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen för 2020, bil 1. Mötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

8. Ekonomi, resultat och balansräkning, bil 2 samt budgetförslag, bil 3,
redovisas av Malin Fjellman och godkännes av årsmötet.

9. Ordförande läser upp revisionsberättelsen, bil 4, och mötet beslutar
att lägga den till handlingarna.

10. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen  ansvarsfrihet.

11. Bosse Olsson, valberedningen redovisar
valberedningens förslag. Årsmötet beslutar att välja:

a. Per Norman (570528-8578), ordförande ett år, omval.
b. Gunnel Karlsson, sekreterare, två år, omval.
c. Petra Danielsson, ledamot, två år, omval.
d. Sonja Lindmark, suppleant två år, omval.
e. Ann-Sofie Karlsson och Anneli Edlund revisorer ett år, omval.
f. Lennart Fjellman, ledamot och sammankallande samt Bosse Olsson,

ledamot i valberedningen ett år, omval.
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12. Inga motioner har inkommit.

13. Styrelsen föreslår att medlemsavgift och hyra för bygdegården
är oförändrad.

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften är oförändrad 100kr/vuxen över 20 år
och att uppmana de som swishar att även betala avgiften för swish som är 2 kr.

14. Bredband
Bredband kommer att dras till byn under sommaren 2022. Möjlighet att koppla in
bredband i bygdegården kan vara möjligt.

Årsmötet beslutar att uppdra till Lennart Fjellman att undersöka vad som gäller
avseende indragning av bredband till bygdegården.

15. Övriga frågor
a. Följande aktiviteter planeras:

Valborgsmässofirande med brasa, fikaförsäljning och lotteri
Grill- och städkväll vid badplatsen.
Midsommarfirande.
Surströmming.

b. Bygdegården är i behov att målas om. Mikael Mattsson får i uppdrag att ta
reda på kostnaden för målarfärg till ommålning.

c. Skötsel vid badplats och bygdegård diskuteras.
Årsmötet beslutar att uppdra till Malin Fjellman att ordna lista där man kan
anteckna sig för att klippa gräs i 2-veckorsperioder och tillsyn av bygdegården
månadsvis.

d. Svannäs-skylten behöver repareras.Lars-Peder kontaktas ang detta.

e. Behövs soptunnan vid badplatsen? Årsmötet beslutar att den som sköter
gräsklippningen även sköter tömning mm av soptunnan.

f Hemsidans kostnad är 900 kr/år. Diskuteras om den ska finnas kvar.
Årsmötet beslutar att behålla hemsidan till nästa årsmöte.

16. Nästa möte
Styrelsen beslutar när nästa möte ska hållas.
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17. Avslut
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Gunnel Karlsson

Justeras

Per Norman
ordf

Maria Mattsson Anna Enebjörk


