Liatorps samhällsförening
Årsmöte 2021-03-30
•

Mötet öppnas av ordförande Victor Johansson som hälsar alla välkomna

•

Till ordförande av mötet väljs Victor Johansson

•

Till sekreterare för mötet valdes Lena Söderlund

•

Till justeringsmän valdes Thomas Johansson och Börje Rhen

•

Dagordningen fastställdes och godkändes

•

Utlysandet av årsmötet godkändes, annonserats på anslagstavlor, face book
och på instagram och på vår hemsida.

•

Verksamhetsberättelsen lästes upp av Victor Johansson och lades till
handlingarna.

•

Ekonomisk berättelsen lästes upp av Morgan Nilsson och godkändes

•

Revisionsberättelsen lästes upp av Morgan Nilsson och godkändes

•

Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes

•

Val av fyra styrelsemedlemmar på 2 år: Lena Söderlund, Clara Lideberg, Ann
Andersén och Åsa Lindström.

•

Val av tre styrelsemedlemmar på 1år: Pär Bengtsson, Emil Sällberg och
Mattias Lindström

•

Val av ordförande på 1år Victor Johansson

•

Val av kassör (omval 1år) Morgan Nilsson

•

Val av två revisorer Roland Karlsson och Ingegerd Lennartsson

•

Val av revisorssuppleant Henrik Petersson

•

Val av firmatecknare var för sig ordföranden Victor Johansson och kassör
Morgan Nilsson

•

Val av valberedning Jörgen Karlsson och Jonas Agnshult

•

Linas stuga: Börje Rhen och Eva Sträng har varit ansvariga under det gångna
året, Eva har valt att avsluta sin roll. Och styrelsen kommer att ta kontakt med
kommunen för att få någon annan intressent att sköta stugan. Denna punkt
lyfts på nästa styrelse möte.

•

Medlemsavgiften för 2022 ska vara 100 kr per Hushåll/ familj

Liatorps samhällsförening
•

Övriga frågor
Vi tackar Bengt Sundh och Eva Sträng för deras engagemang för föreningen
och ordförande uppvaktar med en blomma.
Vi har ansökt hos Sparbanken Eken för vår förlust av intäkter under det
gångna året pga. Covid -19, men vår ansökan avslogs.
Jörgen Karlsson gav styrelsen en eloge för engagemanget att pryda vårt
samhälle. (påsk ris, julbelysningen mm).

•

Mötet avslutades

………………………..

………………………………

Ordförande

sekretrare

……………………………………….

…………………………………………………

Namnförtydligande

namnförtydligande

……………………….

………………………………

Justeringsman Thomas Johansson Justeringsman Börje Rhen

