Årsmötesprotokoll
Gnottnehult 2019-03-15
1. Ordförande Håkan Lindgren hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.
2. Val av årsmötespresidium.
3. Till ordförande valdes Håkan Lindgren.
4. Till sekreterare valdes Susanne Landelius.
5. Till justerare av protokollet valdes Jan-Erik Johansson samt Curt Arvidsson
6. Mötets behöriga utlysande ansåg årsmötet vara i behörig ordning. Samtliga
medlemmar har fått personlig kallelse samt att annons varit införd i
Smålandstidningen under tre veckor.
7. Föreliggande av dagordning fastställdes.
8. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
9. Mötet tog del av kassa rapporten och godkändes.
10. Per Åberg läste upp revisionsberättelsen som godkändes.
11. Mötet beviljade full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
12. Val av styrelse.
Ordinarie ledarmöter i tur att avgå:
Anders Gunnar, Håkan Lindgren, Ove Sundeborn
Valberedningen föreslog omval på två år på samtliga.
Styrelsesuppleanter i tur att avgå:
Mats Thorebring, Weine Johansson
Valberedningen föreslog omval för Mats Thorebring på två år samt omval på Weine
Johansson på ett år.
I styrelsen kvarstår på ett år:
Jan-Erik Johansson, Alf Thorebring, Susanne Landelius, Viktor Gustavsson.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
13. Val av revisorer två ordinarie samt två ersättare:
Per Åberg med ersättare Lars Andre´
Stig Sundqvist med ersättare Mats Lindgren
14. Valberedningen har detta år bestått av Viktor Gustavsson, Alf Eriksson samt David
Karlsson. Årsmötet föreslog omval av samtliga.

15.

Mötet fastställde årsavgiften för 2020 till 150 kronor.

16.

Förslaget till program för 2019 fastställdes med ett tillägg då VMKY att medverka
i Kvarnkulla den 4 Maj.

17.

Det kommer att behövas stor uppslutning av frivilliga vid Hönsbytardagen den 8
Juni. I år kommer Modell byggaren Bengt Carlbinder att medverka under dagen.
18. Övriga frågor:
Anders Gunnar tog upp frågan om vad medlemmarna tycker om Broschyren?
Samtliga är nöjda med den. Stig Sundqvist vill lägga till ett tack till protokollet till
alla som på något vis ser till att VMKY lever vidare. Att vårda det som redan
finns samt utveckla nya projekt kräver sina eldsjälar.
Curt Arvidsson bjuder in till Grillfest vid Sjöstugan lördagen den 20 Juli. Sista
anmälningsdag är 10 Juli
Ove Sundeborn informerade omTraktorrallyt till Bruzahoms Bruksmuseum.

19

Ordförande tackade för aktivt deltagande samt förklarade mötet avslutat. Bjöd in
till smörgåstårta, dryck, kaffe och kaka. Underhållning av Ydre kulturskola
med ledare Svante Sigurdsson. Elias och Alma Skillermark, Norah Fransson,
Christian Eriksson samt Tilda Du Rietz bjöd på en härlig blandning av sång och
musik.
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