
Årsmöte 2015 

 

Protokoll fört vid Föreningen Flatöns årsmöte den 21 mars 2015. 

 

1. Ordf. Lena Kjellman hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Kallelsen till årsmötet godkändes. 

 

4. Till ordförande för mötet valdes Knut Thorberntsson.  

    Till sekreterare valdes Anita Johansson. 

 

5.Till att justera dagens protokoll valdes Peter Fäldt och Mats Persäng. 

 

6. Röstlängd över de 29 mötesdeltagarna upprättades.  

 

7. Verksamhetsberättelsen för år 2014 föredrogs av ordf., godkändes 

     och lades till handlingarna. 

 

8. Årsredovisningen föredrogs av kassören. Revisionsberättelsen  

    föredrogs av Torvald Thorberntsson och styrelsen beviljades 

    ansvarsfrihet för räkenskapsåret  2014. 

 

9. Val: 

 a)Styrelse:Lena Kjellman omval på 2 år,Gerhard Andersson omval på 

    2 år, Inger Persson omval på 2 år, Lars Normark ordinarie på 1år. 

    Inger Forsberg suppleant på1år, Ellika Sandrén suppleant på 2 år. 

b) Till ordförande valdes Lena Kjellman på 1 år. 

c) Till revisorer valdes Björn Svensson på 2 år. 

    Till revisorssuppleant valdes Kerstin Edman på 1 år. 

d) I aktivitetskommittén omvaldes Agneta Persäng ,Inger Persson 

    Ellika Sandrén och Pia Fredholm på 2 år. 

e) Omval av valberedningen: Peter Fäldt och Mats Persäng på 1 år. 

 

10. Styrelsens förslag till arvode: 2000 kr till ”husvärd”. Övriga 

       ledamöter erhåller inget arvode. 

 



11. Medlemsavgiften för 2016 beslutades bli oförändrad, 100 kr 

      medlem/år, 200 kr. familj/år och 500 kr. företag/år. 

 

12. Beslöt att hyrorna under 2015 förblir oförändrade, 900kr./dygn för  

      stora salen plus kök,300kr./dygn för källarlokal plus källarkök och 

      300 kr./för stora salen vid möten på c:a 4 timmar. Förslag uppkom  

      på mötet att medlemmar i föreningen inte skall betala 20 kr för 

      ström o.d vid varje aktivitetstillfälle. Beslöts att på prov inte ta ut  

      denna avgift under 2015 och att styrelsen utvärderar resultatet till  

      årsmötet 2016.                           

 

      13. Styrelsens förslag och motioner: 

    a)  Beslöts att bilda en trafikgrupp för öarna bestående av  

       5-6 personer av olika åldrar, liggande under styrelsen.  

    b) Beslöts att bilda en Ö-bladsgrupp om c:a 4 personer, som 

         samlar in texter och bilder, sammanställer och korrekturläser. 

    c) Motion om att utlysa en tävling för att ge skolan ett eget namn. 

        Avslogs med motivering att huset redan har ett namn, nämligen 

        Flatö Skola. 

 

14. Kommande aktiviteters datum redovisades. Den 4april anordnas   

      Påskpromenad med frågor, bingo, lotterier, kaffeservering etc. 

      Midsommarfest den 19 juni. Den 21 juli blir det loppis med     

      auktion. Kräftskivan blir den 5 september..   

 

15.  Lena Kjellman tackade Knut för dagens möte och alla, som tagit 

       del av förhandlingarna  samt av slutade mötet. 

 

       

    Vid protokollet:                           Justeras: 

 

___________________           __________________ 

 

Anita Johansson                             Knut Thorberntsson 

 

__________________                _________________ 

 

Peter Fäldt                                     Mats Persäng 



 

 

                                                    

 

                                                         


