EKOLSUNDS BYALAG

Protokoll ÅRSMÖTE Söndagen den 22 februari 2008, Kl 14.00
i Husby-Sjutolfts Församlingsgård
19 st medlemmar närvarade.

1.

Till mötets ordförande utsågs Wendelin Müller Wille och till sekreterare Åsa Stenberg.

2.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Robert Jeansson och Ulf Ingelsson, som
tillsammans med ordföranden och sekreterare skall justera dagens protokoll.

3.

Mötet ansågs ha utlysts på rätt sätt.

4.

Dagordningen fastställdes.
Andra omröstning av stadgeändringar (första godkännande 2008-09-14).
Ordföranden läste igenom alla stadgeändringar i sin helhet. Varje ändring gicks igenom, paragraf
för paragraf, för stämman.
Stämman biföll enhälligt de nya stadgarna och de träder fr om med nu i kraft fullt ut.
Stadgarna finns tillgängliga på www.ekolsund.se.

5.

Inga frågor anmälda för diskussion under punkt 14 övriga frågor.

6.

Verksamhetsberättelsen och resultat- samt balansräkning för 2008 utdelades vid mötets början och
Katja Eklund gick igenom det ekonomiska resultatet.

7.

Revisionsberättelsen föredrogs av Ruth Hobro. Revisorerna hade inte några anmärkningar på
räkenskaperna.
Förbättringar hade införts av kassören under året genom att notera alla medlemsinbetalningarna
med vernr i kassaboken, vilket väsentligt underlättat arbetet för revisorernas genomgång.
Revisorerna föreslog ytterligare förbättringar för kvittohantering för nästkommande år.

8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gångna året.

9.

Till ordförande omvaldes Wendelin Müller-Wille. Till sekreterare omvaldes Åsa Stenberg för en tid
av 2 år. Till suppleanter på en tid av 1 år omvaldes Sören Svartz och Lars Dicander.
Nye tillförordnade hamnkaptenen i Båtsektionen, Mats Omnell, hälsades välkommen.
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10.

Till revisor omvaldes Ruth Hobro för en tid av 2 år. Britta Göransson omvaldes som revisorssuppleant på en tid av 2 år.

11.

Stämman föreslog omval av valberedningen. Margaretha Lagestrand, Carl Cassel samt Lena
Munkhammar med Margaretha Lagestrand som sammankallande.

12.

Inga förslag har inlämnats till styrelsen.

13.

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift som skall följa nästa verksamhetsår antogs. Nästa
verksamhetsår löper fr om 1 juli 2009 t om 30 juni 2010. Avgift debiteras således efter nästkommande
årsmöte, som skall hållas i augusti 2009, enligt nya stadgarna.

14.

Inga övriga frågor hade anmälts under punkt 5.

15.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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