Loftahammars Intresseförening
Årsmöte 2019-03-24
Årsmötets öppnande
Torgny Kindh öppnade årsmötet och hälsade deltagarna välkomna.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättades och godkändes.
Fastställande om mötets behöriga sammankallande
Sammankallandet av mötet godkändes.
Val av ordförande för mötet
Torgny Kindh valdes till ordförande för mötet.
Val av protokollförare för mötet
Christer Lewell valdes till protokollförare för mötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Pia A. Karlsson och Engvid Hedman valdes att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
Styrelsens verksamhetsberättelse
Torgny Kindh föredrog verksamhetsberättelsen (som före mötet lagts ut på
föreningens hemsida), som godkändes av årsmötet.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Förvaltningsberättelsen fastställdes.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.
Fastställande av medlems- och andra avgifter
Årsmötet beslöt att jämfört med närmast föregående år fastställa oförändrade
avgifter.
Val av föreningsordförande för ett år
Årsmötet beslöt att omvälja Torgny Kindh som ordförande för en tid av ett år.
Fastställande av antal styrelseledamöter, idag sju ledamöter och ersättare
Antalet styrelseledamöter fastställdes.
Val av styrelseledamöter och ersättare
Till ordinarie ledamöter för en tid av två år valdes Göran Carlsson, Thomas
Svensson och Johan Melin. Ordinarie ledamöter för två år och valda 2018 är
Barbro Hagman, Bengt Davidsson och Christer Lewell.
Till ledamöter – ersättare – för en tid av två år valdes Per Söderqvist, Tommy
Larsson, Regina Zepeda Albexon, Mahmoud Al Khalaf och Karin Almberg
Johansson.
Val av två revisorer
Som revisorer för en tid av ett år kvarstår Joakim Jansson och Sophia Wadsten.
Till ersättare valdes Peter French och Thomas Fahlström.
Val av valberedning, två personer varav en sammankallande
Årsmötet beslutade att styrelsen tar fram en ny valberedning om två personer.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Christer Lewell

Torgny Kindh

Justeras

Pia A. Karlsson

Engvid Hedman

Information
Thomas Svensson informerade om 2019 års Loftahammarsutställning. Arbetet
inför denna löper enligt plan i den grupp som är bildad.
Årsmötet diskuterade Loftahammars biblioteks framtid efter att Torgny Kindh
redogjort för hittillsvarande kontakter med Västerviks kommuns kulturenhet.
Thomas Svensson informerade om skärgårdstrafiken denna och nästkommande
säsong.
Torgny Kindh redogjorde för det hittillsvarande arbetet beträffande den
fördjupade översiktsplan kommunen ska ta fram för Loftahammar.
Konstituerande styrelsemöte
Styrelsen fastställde föreslagen konstituering.
Nästa möte
-”med styrelsen äger rum tisdagen den 2 april med början kl. 18.
Plats: Varvsvägen 4.

