
Delångersåns Vassförening Protokoll 5idal(2)

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte

Datum: 2020-03-21

Plats: Föreningsstugan i Saltvik

Närvarande:

Johan Bohlin, Gunilla Jonsson och Anders Ulfheden

§ l. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Johan Bohlin öppnade mötet.

§ 2. Val av sekreterare och justerare
Gunilla Jonsson valdes till sekreterare och till att justera protokollet utsågs Anders Ulfheden.

§ 3. Konstituerande av styrelsen
Johan Bohlin, ordförande (vald av årsmötet)
Anders Ulfheden, vice ordförande
Gunilla Jonsson valdes till kassör/sekreterare
Gustav Wallner, ledamot

Rasmus Westin, ledamot

Mats Holmgren, suppleant

Gunnar Strömbom, suppleant

§ 4 Beslut om företrädare gentemot Sparbanken

Styrelsen beslutar att följande person/personerfår:
• Företräda föreningen enligt Sparbankens Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare
• Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening
gentemot Sparbanken samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
• Företräda enligt ovan var för sig

Johan Bohlin, 760511-7550
Gunilla Jonsson, 561225-8607

§ 5 Beslut om användare av Sparbankens Internetbank
• Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Sparbankens
Internetbank. (Behörigheter specificeras i blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring
för ideell förening)

Johan Bohlin, 760511-7550
Gunilla Jonsson, 561225-8607
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§ 6. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls i maj. Johan kallar

§ 8. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Gunilla Jonsson

Sekreterare

Johan Bohlin

Ordförande

Anders UlfhedeiT

Justerare
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Delångersåns Vassförening Ärsmötesprotokoll 5idal(2)

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Delångersåns Vassförening 2020-03-21

l. Årsmötets öppnande

Ordförande Johan Bohlin hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2. Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades

3. Val av ordförande och sekreterare till mötet

Årsmötet beslutade att välja Johan Bohlin till mötesordförande och Gunilla Jonsson till sekreterare
för mötet.

4. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare

Årsmötet beslutade att välja Thorbjörn Wahlgren och Anders Ulfheden till rösträknare och
protokolljusterare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet beslutade att årsmötet är behörigt utlyst.

6. Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen

7a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna

7b. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret
Balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.

Årsmötet beslutade att godkänna balans- och resultaträkningen och lägga dessa till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret
Revisionsberättelsen presenterades för årsmötet.

9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
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10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
Styrelsen presenterade verksamhetsplan och budget för 2020

Årsmötet beslutade att anta 2020 års verksamhetsplan med tillägg om att prickarna ska sättas ut, att
styrelsen ska undersöka möjligheten till att rensa sly längs ån och budget enligt styrelsens förslag.

11. Fastställande av medlemsavgift för 2021
Årsmötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 150:-

12. Motioner

Inga motioner har inkommit.

13. Val

Valberedningen presenterade sitt förslag

a) ordförande för en tid av l år
Årsmötet beslutar att välja Johan Bohlin till ordförande

b) ledamöter för en tid av 2 år (väljs omlott)
Årsmötet beslutar att välja Gustav Wallner, nyval, och Anders Ulfheden, omval, till ledamöter.
(Rasmus Westin och Gunilla Jonsson är valda till 2021)

c) suppelanter för en tid av 2 år (väljs om lott)
Årsmötet beslutar att välja Mats Holmgren till suppleant.
(Gunnar Strömbom vald till 2021)

d) 1 revisor och l revisorssuppelant för en tid av 2 år
Årsmötet beslutar att välja Jonas Panes till revisorssuppleant.
(Pär Samnell är vald som revisor till 2021)

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år (väljs omlott)
Årsmötet beslutar att välja Bosse Lindström som ledamot i valberedningen.
(Christer Ohlsson är vald till 2021)

14. Övriga frågor som anmälts under punkt 6.
Inga övriga frågor har anmälts.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

(U^-

Gunilla Jonsson

Mötessekreterare
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Anders U

Juste ra re

Thorbjörn Wahlgren
Juste ra re
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