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§1. Mötets öppnande. 
Fredrik Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
§3. Val av mötesordförande. 
Till mötesordförande valdes Fredrik Eriksson. 
 
§4. Val av sekreterare. 
Till mötessekreterare valdes Anna Hilmersson. 
 
§5. Val av justerare. 
Till justerare valdes Maud Wilhelmsson och Marcus Nordin 
 
§6. Närvarolista. 
En närvarolista/röstlängd upprättades och fastställdes. 
 
§7. Mötets behöriga utlysande. 
Mötet beslöt att årsmötet var utlyst på behörigt sätt. 
 
§8. Verksamhetsberättelse 2018. 
Fredrik Eriksson gick igenom den verksamhet som föreningen bedrivit under det gångna 
verksamhetsåret. Den fastställdes och lades till handlingarna. 
 
§9. Ekonomisk redovisning. 
Kenneth Sandberg gick igenom den ekonomiska redovisningen för föreningen. Resultat 
2018: + 6893,66 kr. Den fastställdes och lades till handlingarna. 
 
§10. Revisionsberättelse. 
Rodney Wilhelmsson föredrog revisionsberättelsen och revisorernas förslag till ansvarsfrihet. 
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§11. Ansvarsfrihet för 2018. 
Årsmötet beslutade att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, 
2018. 
 
§12. Medlemsavgift 2020. 
Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2020 till 150 kr. Samma som föregående år. 
 
§13. Val. 



Valberedningens förslag till ny styrelse 2019, se bilaga (Bilaga 1). 
 
§14. Val av valberedning. 
Det kunde inte genomföras eftersom det var så få deltagare med på årsmötet. Styrelsen får i 
uppdrag att ordna en valberedning, det ska vara en representant från varje område. 
 
§15. Verksamhet 2019. 
Årsmötet beslöt att stötta styrelsens följande förslag till verksamhet 2019. Traditionella 
fester, utveckla Holken, sommarkiosken, ekonomin, Barnens Vasalopp, pimpeltävling, bio 
och disco för barn, kurser/studiecirklar, loppis, pubafton m.m. 
 
§16. Övriga frågor. 
 

● Förra årsmötet togs beslut om nya rutiner när det gäller områdesansvar. Det som 
tidigare var höst/vinterfest blev att ansvara över Holkens utemiljö sommartid. Förra 
sommaren låg ansvaret hos Tjärdalen/Klubben och i år är det 
Myresjö/Sandåsbergsvägens tur. 

 
● Jaktia tar över efter Blixtsport som sponsor för pimpeltävlingen. 

 
● Sponsortavla vid skidspåret är under uppbyggnad.  

 
● Hur får vi medlemmarna att engagera sig i föreningen?  

 
● Ett förslag som kom upp på årsmötet var att om någon medlem skulle vilja lämna ett 

extra bidrag till föreningen så ska det vara möjligt att göra det i samband med 
inbetalning av medlemsavgiften.  

 
 
 
§17. Avslutning. 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet: Anna Hilmersson 
 
 
 
 
 
 
Justeras: Maud Wilhelmsson                                                        Marcus Nordin 




