Protokoll fört vid årsmöte för Sandhults Hembygdsförening
söndagen den 16 augusti 2020 kl. 15.00 via telefonmöte pga. coronapandemi
Närvarande: 16 medlemmar
§1 Mötet öppnades av ordf. Gunnar Toresson som hälsade alla välkomna.
§2 Tyst minut hölls för avlidna medlemmar.
§3 Till ordförande för årsmötet valdes Allan Hansson.
§4 Till sekreterare för årsmötet valdes Eva-Karin Krantz.
§5 Till justerare tillika rösträknare för protokollet valdes Peter Lindstedt och Karl-Erik
Karlsson.
§6 Dagordningen godkändes.
§7 Fråga om mötet var utlyst enl. stadgarna besvarades med ja.
§8 Verksamhetsberättelse för 2019 var utsänd med kallelsen.
Ingen kommentar (Årsberättelse, se bil.1).
§9 Ekonomisk rapport för 2019, utsänd med kallelsen, godkändes. Saldo per 2019-12-31 å
transaktionskontot var 29 089SEK och sparkontot 401 875SEK (bil 2,3).
Medlemstapp konstaterad, endast 172st betalande.
§10 Revisionsberättelse (bil 4) lästes av Mia Hansson (hörbarheten inte den bästa),
godkändes och bilades till handlingarna.
§11 Frågan om ansvarsfrihet besvarades med ja.

Följande val förrättades, samtliga enligt valberedningens förslag (bil 5):
§12 Val av ordförande för kommande verksamhetsår: omval av Gunnar Toresson (1 år)
§13 Val av ordinarie styrelseledamöter på två år: Lars-Erik Sandin (omval), John-Olov
Albrektsson (nyval), Peter Lindstedt (nyval).
Karl-Erik Karlsson (nyval 1 år) Leine Johansson (omval 1 år)
Kvarstår i styrelsen Eva-Karin Krantz, Birgitta Eriksson och Valter Teesalu.
Suppleanter på ett år: Sven-Erik Sandblom (omval) och Lennart Bjufström (nyval).
§14 Val av revisorer på ett år blev omval av Frank Spånglund och Mia Hansson.
Suppleant på ett år blev omval av Hugo Larsson.
§15 Val av valberedning blev omval av Urban Bjufström och Christina Eliasson med Urban
som sammankallande. Styrelsen deltar även och uppmanades till större delaktighet.
§16 Val av kommitté för slåttergillet utgår då det är att betrakta som en aktivitet.

§17 Val av kommitté för stugornas inre skötsel (1 st. på två år) omval av Gun Hedin.
Kajsa Sandblom (omval), Anette Karlsson (omval) Ewa Willnersson (omval)
Sammankallande Kajsa Sandblom.
§18 Val av ansvarig för stugornas uthyrande: Styrelsen
§19 Fastställande av budget: Under 2020 budgeteras ett underskott på ca 21 600SEK.
Inkomst av gräsklippning runt masten hamnar på 2020.(Utskickat med kallelsen, se §9)
§20 Fastställande av medlemsavgift för 2021 med oförändrat 100:-/medlem och år.
Gäller även s.k. ”eviga” medlemmar.
§21 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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