Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Villaägarna i Köping
Datum: 2019-04-24
Tid: kl 19.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Trädgårdsgatan, Köping

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Anteckning om närvarande och upprättande av röstlängd
Röstlängden upprättades och godkändes.

§ 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lennart Lidquist.
Till att föra mötesprotokoll valdes Elisabet Mikaelsson.
Till justerare valdes Inga-Lisa Wretman och Annelie Eriksson.

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Alla medlemmar har informerats via direktadresserat medlemsutskick, på föreningens
hemsida. Medlemmar med angiven e-postadress har också fått information via e-post.
Årsmötet beslutade att mötet var behörigen utlyst.

§ 5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 6. Behandling av verksamhetsberättelse
Styrelseordförande redogjorde för föreningens verksamhet för verksamhetsåret 2018/2019.
Alla mötesdeltagare fick var sitt exemplar.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Behandling av revisionsberättelse
Revisor Regina Sjödin läste upp revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrker att resultat- och
balansräkningen fastställes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen
lades till handlingarna.

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Kassör Dan Vikman redogjorde för resultat- och balansräkning. Resultat- och
balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

§ 10. Behandling av förslag från styrelsen
Inga förlag till årsmötet har inkommit.

§ 11. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner till årsmötet har inkommit.

§ 12. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Medlemsavgiften för verksamhetsår 2019/2020 beslutades att vara oförändrat, dvs. 55 kronor.

§ 13. Beslut om arvoden och ersättningar
Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar till sig själv.
D.v.s. alla i styrelsen både ordinarie och suppleanter får ett arvode motsvarande
medlemsavgiften. Vid nödvändiga resor utbetalas milersättning 18: - skattefritt + 17: skattepliktigt. Styrelsen bjuds på ett restaurangbesök i samband med ett styrelsemöte.
Styrelsen får också en julgåva i form av blomma och chokladask eller liknande.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 14. Fastställande om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Styrelsen föreslog oförändrat antal, dvs. ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 15. Val av ordförande i styrelsen
Till ordförande valdes Johan Jansson, omval på ett år.

§ 16. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
Två ledamöter ska väljas för två år. Åke Andersson och Jacek Kobosko.
Följande ledamöter har 1 år kvar: Dan Vikman och Elisabet Mikaelsson.
En suppleant ska väljas för två år: Omval av Lennart Lidquist.
En suppleant har ett år kvar: Eivor Brandqvist.

§ 17. Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor valdes Regina Sjödin på två år.
Till revisorssuppleant valdes Joakim Öryd på ett år.

§ 18. Utseende av valberedning
Valberedning saknas och inga förslag kom från årsmötet.
Årsmötet gav i uppdrag åt styrelsen att finna kandidater till valberedning.

§ 19. Övriga beslutsärenden som, mött med minst ¾ majoritet beslutar ta upp till
behandling
Inga övriga beslutsärenden.

§ 20. Information och diskussion i aktuella frågor
Styrelsen informerade om kommande aktiviteter samt nyanskaffningar till
utlåningsverksamheten. Styrelsen önskar förslag på aktiviteter från medlemmarna.

§ 21. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 22. Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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