
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR SVANNÄSBYGDENS BYAFÖRENING 
MÅNDAG DEN 16 MARS 2020 I SVANNÄS BYGDEGÅRD 
 
Närvarande: Per Norman, Malin Fjellman, Ros-Marie Fransson, Kristoffer 
Thalen, Lennart Fjellman, Mikael Mattsson, Ingrid Thalen, Gunnar Fransson, 
Petra Danielsson, Gunnel Karlsson 
 
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. Petra Danielsson och Lennart Fjellman väljs till justerare tillika rösträknare. 
 
7. Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen för 2019. Mötet beslutar att lägga 
verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
8. Ekonomi, resultat och balansräkning samt budgetförslag redovisas av Malin 
Fjellman vilket godkännes av årsmötet. 
 
9. Ordförande läser upp revisionsberättelsen och mötet beslutar att lägga den till 
handlingarna. 
 
10. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen  anvarsfrihet. 
 
11. Lennart Fjellman, sammankallande i valberedningen redovisar valberedningens 
förslag. Årsmötet beslutar att välja: 

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

år. 
 

12. Inga motioner har inkommit. 
 



 
13. Styrelsen föreslår att medlemsavgift och hyra för bygdegården är oförändrat. 
 
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften är oförändrad 100kr/vuxen, 
samt att hyra för bygdegården utgår med  
 
Period Medlem Ej medlem 
1/10-30/4 200 kr/dygn 400 kr/dygn 
1/5-30/9 150 kr/dygn 300 kr/dygn 
 
14. Övriga frågor 
a. Kassören redovisar att bygdemedel har utbetalats i början av 2020. 
 
b. Inplanerade aktiviteter 

P g a coronaviruset avråds från att hålla större aktiviteter. 
21/3 Fisketävling, efter diskussioner beslutas att genomföras. 
Detta då det är utomhus på ett stort område.  
29/3 Skiddag, ställning tas om genomförande senare. 
5/6 Städdag på badplatsen. 
21/8 Surströmming om någon tar på sig att ordna. 

 
c. Kanadagåsproblemet vid badplatsen diskuteras. Lennart Fjellman får i b 

uppdrag att undersöka på vilket sätt problemet kan åtgärdas. 
 
d. Mikael Mattsson föreslår att jaktlaget kontaktas angående uppstädning av  

boden för att kunna dela av den för att göra ett utrymme att förvara ved i. 
Ordförande och Mikael Mattsson får i uppdrag att ta kontakt med jaktlaget i  
frågan. 
 

15. Ordförande  förklarar årsmötet avslutat. 
 

Vid protokollet 
 
Gunnel Karlsson 
Justeras 
 
Per Norman Petra Danielsson Lennart Fjellman 
ordf 
 


