Backaryds samhällsförening
2020‐03‐04
Årsmötesprotokoll 2020
Närvarande: Christer Svensson, Ellen Svensson, Stefan Svensson, Åsa Linné, Jenny
Linné Tommy Svensson, Annika Gummesson, Knut Persson, Lina Carlstedt, Ronny
Söderberg, Ulf Svensson, Lotta Johansson, Ellinor Andersson, Åke Nilsson, Kjell‐Ove
Lundström, Maiken Lundström, Rune Ivarsson, Cecilia Karlsson, Jan‐Erik Ronneback,
Jan‐Erik Rigter, Lina Andersson samt Monica Nilsson.
§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av samhällsföreningens ordinarie ordförande Ellinor Andersson, som
hälsade alla välkomna till mötet.
§2. Förslag till dagordning
Dagordningen godkänns.
§3. Val av ordförande för årsmötet
Det föreslogs och valdes att Christer Svensson skulle leda årsmötet. Christer tackade för
förtroendet och åtog sig uppdraget.
§4. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet föreslogs Lina Carlstedt som också valdes.
§5. Val av två personer för att justera årsmötesprotokollet, samt tillika
rösträknare.
Här föreslogs och valdes Lotta Johansson och Ulf Svensson.
§6. Årsmötets behöriga utlysande
Anslag om årsmötet har funnits vid Träffpunkten, på Backaryds samhällsförenings
hemsida samt Facebooksida. Dessutom har inbjudan till årsmötet blivit utskickat via
post i samband med information om medlemsavgift.
§7. Verksamhetsberättelser för samhällsföreningen
Ellinor Svensson sammanfattade verksamhetsberättelsen som godkändes av
årsmötesdeltagarna.
§8. Ekonomisk berättelse för samhällsföreningen
Jan‐Erik Ronneback redogjorde för ekonomin i Backaryds samhällsförening.
Den ekonomiska berättelsen godkändes av årsmötet.
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§ 9. Revisionsberättelse för samhällsföreningen
Revisionsberättelsen lästes upp av Ellinor Svensson, där revisorerna inte hade något att
anmärka på samt föreslog att styrelsen för samhällsföreningen beviljades ansvarsfrihet
för den period revisionen omfattar. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.
§10. Frågan om ansvarsfrihet för samhällsföreningens styrelse
Styrelsen i Backaryds samhällsförening beviljas ansvarsfrihet för 2019.
§11. Verksamhetsberättelser för fritidsgården
För detta redogjorde Lotta Johansson. Verksamhetsberättelsen godkändes av
årsmötesdeltagarna.
§12. Ekonomisk berättelse för fritidsgården
Lotta Johansson redogjorde även för detta. Ekonomisk berättelserna för
föreningsgården godkändes av årsmötet.
§13. Revisionsberättelse för fritidsgården
Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.
§14. Frågan om ansvarsfrihet för fritidsgårdens styrelse
Styrelsen för fritidsgården beviljas ansvarsfrihet för 2019.
§15. Förslag till verksamhetsplan och budgetplan för 2020
Ellinor Andersson läste upp verksamhetsplan och Jan‐Erik Ronneback går igenom
budgetplan för 2020. Dessa planer godkändes av årsmötet.
§ 16. Val av ordförande, 2 år.
Här föreslogs omval av Ellinor Andersson som även valdes.
§ 17. Val av tre styrelseledamöter, 2 år.
Här föreslogs omval på Jan‐Erik Ronneback och nyval av Jenny Linné och Åke Nilsson.
Dessa valdes enhälligt.
§ 18. Val av två styrelsesuppleanter samt fyllnadsval av en styrelsesuppleant, 1 år.
Föreslaget nyval av Albin Andersson och Anna Ovesson samt fyllnadsval av Ulf Svensson,
som valdes enhälligt.
§ 19. Val av en ordinarie revisor, 2 år
Som ordinarie revisor föreslogs omval på Regina Rohde Nekola som också valdes.
§ 20. Val av en revisorssuppleant, 2 år
Här föreslogs nyval på Elna Nilsson som även valdes.
§ 21. Val av fyra personer till marknadskommittén på 2 år, från den 4 mars 2020
till den 30 juni 2022.
Här föreslogs omval på Tina Nilsson samt nyval av Hans Schärer och Johannes
Rhodesson samt en vakant. Samtliga valdes.
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§ 22. Val av fem personer till Reginagruppen på 2 år, från den 1 juli 2020 till den
30 juni 2022.
Här föreslogs omval på Sven‐Erik Larsson, Lotta Johansson, Jörgen Nilsson och Knut
Persson samt nyval av Jan‐Erik Rigter. Samtliga valdes.
§ 23. Val av tre personer till julgransgruppen på 1 år, från den 1 juli 2020 till den
30 juni 2021.
Omval av Ulf Svensson, Rune Ivarsson samt Joakim Johansson föreslogs och samtliga
valdes.
§ 24. Val av tre personer till teatergruppen på 1 år, från den 1 juli 2020 till den 30
juni 2021.
Här föreslogs omval på Anna Svensson, Cecilia Karlsson samt Ann‐Kristin Amilon, vilka
även valdes av årsmötet.
§ 25. Val av två personer till badplatsgruppen, 2 år.
Föreslaget är omval av Kjell‐Ove Lundström samt Joakim Gustavsson som även valdes.
§ 26. Val av fem personer till fest‐ och nöjeskommittén på 2 år.
Här föreslogs omval av Stig Augustsson, Lina Carlstedt och Ellinor Andersson samt nyval
av Åsa Linné, vilka även valdes av årsmötet. En vakans i festkommittén.
§ 27. Val av tre personer till valberedningen på 1 år
Anna Svensson, Knut Persson och Ronny Söderberg föreslogs samt valdes för omval.
§ 28. Val av två personer till samhällsutvecklingsgruppen (att företräda BSHF i
andra föreningar bl.a. Blomstrande bygden och Kommunbygderådet).
Föreslaget omval av Jan‐Erik Ronneback samt en vakant plats som
styrelsemedlemmarna kommer att rotera på, föreslogs och valdes.
§ 29. Styrelsens förslag avseende medlemsavgiften 2021.
Samhällsföreningens styrelse föreslog även i år att föreningen ska behålla den låga
avgiften på 50 kronor. Årsmötet beslutande att godkänna förslaget.
§ 30. Styrelsens och övriga gruppers förslag.
Jan‐Erik informerar om kommande projekt med Ronnebyslingorna.
§ 31. Tid och plats för justering av protokoll samt protokollets tillgänglighet
Protokollet kommer att finnas tillgängligt för justering en vecka efter årsmötet.
Justering efter överenskommelse med justerare.
§ 32. Tid och plats för konstituerande styrelsemöte (förslag, i anslutning till
årsmötet)
Mötet sker i Reginalokalen i direkt anslutning till årsmötet.
§ 33. Avtackning av medlemmar som har haft förtroendeuppdrag i föreningen
Ellinor Andersson avtackar och tilltackar förtroendevalda i samhällsföreingen.
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§ 34. Övrigt
Christer Svensson kommer fortsätta att ansvara för att söka de tillstånd som behövs för
marknaderna. Ellinor Andersson informerar om bussförbindelserna sommartid samt
öppen närtrafik.
§ 35. Mötet avslutas
Mötet avslutades av årsmötesordföranden Christer Svensson.

Vid protokollet

Mötesordförande

……………………………………
Lina Carlstedt

……………………………………
Christer Svensson

Justeras

Justeras

……………………………………
Lotta Johansson

……………………………………
Ulf Svensson
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